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انتقال قدرت از حزب جمهورى خواه به حزب 
كه  مى گيرد  صورت  شرايطى  در  دمكرات 
سياست هاى دولت بوش در عرصه هاى داخلى 
ناكامى  با  گذشته  سال   8 طول  در  خارجى  و 

روبرو بوده اند. 
در عرصه داخلى، سطح خدمات عمومى بويژه 
آمد.  پايين  آموزش  و  بهداشت  هاى  عرصه  در 
بيكارى گسترش پيدا كرد. طبقه كارگر و طبقه 
متوسط پايين جامعه آمريكا از لحاظ معيشت و 
گرفتند.  قرار  فشار  تحت  پيش  از  بيش  درآمد 
با  آمريكا  اقتصاد  اخير  ماه هاى  در  عالوه  به 
شد،  روبرو  خود  حيات  تمام  بحران  بزرگترين 
اقتصاد  مقابل  در  اى  تيره  دورنماى  كه  بحرانى 

اين كشور قرار داده است. 
در  آمريكا  سياست هاى  نيز  خارجى  عرصه  در 
خاورميانه موفقيتى به دست نياورد و بويژه در 
عراق و افغانستان با ناكامى هاى جدى روبرو شد. 
برجسته  شعارهاى  از  كه  تروريسم  عليه  جنگ 
بوش در عرصه جهانى بود، نتوانست نه امنيت 
آمريكايى ها را در داخل كشور تامين كند و نه 
ميدان مانور و حضور جريانات تروريستى را در 
نقاط مختلف جهان با محدوديت جدى روبرو 
سيستم  استقرار  ماجراجويانه  سياست  سازد. 
موشكى در جوار مرزهاى روسيه، رابطه آمريكا 
و دولت روسيه را متشنج نمود و نگرانى تجديد 
دوران جنگ سرد را دامن زد. براى اكثريت راى 
در  كين  مك  جان  انتخاب  آمريكايى  دهندگان 
واقع به معناى ادامه همين سياست ها و تحمل 

همه اين ناكامى ها بود.
با همه اينها شكست نئوليبرال هاى ماجراجو در 
سياه  جمهور  رئيس  يك  حضور  و  سفيد  كاخ 
پوست با وعده تغيير در راس قدرت در آمريكا، 
نشان مى دهد كه سرمايه داران و دولت هايشان 
و از آن جمله اوباماى رئيس جمهور هم، ديگر 
نمى توانند با روش هاى تاكنونى بر جهان امروز 
فرا  تغيير  زمان  شك  بدون  كنند.  حكمروائى 
رسيده است. اما رسالت اين تغيير نه بر دوش 
بر  بلكه  سفيد،  كاخ  در  او  جديد  اداره  و  اوباما 
دوش طبقه كارگرى قرار خواهد گرفت كه هيچ 
نفعى در بقاى مناسبات ظالمانه كنونى ندارد و 
مى تواند بشريت مترقى و خواهان دنياى بهترى 

را به دور خود متحد كند.

آيا اوباما
 منشا تغيير است؟!

 خاتمه جدال 
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انتخاباتى  كارزار  طوالنى  دوره  يك  بعداز  باالخره 
در آمريكا، باراک اوباما از حزب دمكرات بر رقيب 
جمهورى خواه اش جان مك كين پيروز شد. شعار 

اصلى اوباما "تغيير" بود. 
شعارى، كه طيف وسيعى از كارگران و اقشار پايينى 
جامعه آمريكا را كه از سياست هاى تجاوزگرانه و 
حكمرانى  دوره  دو  كارگرى  ضد  و  افروزانه  جنگ 
متوهم  بودند،  آمده  بجان  خواهان  جمهورى 

ساخت. 
مردم آمريكا ظرف سه دهه گذشته هيچگاه به گرمى 
استقبال  بودند.  نرفته  انتخابات  استقبال  به  اينبار 
اوباما  كانديداتورى  از  آمريكا  مردم  دوره  اين  گرم 
بخاطر  صرفا  مفسرين  از  برخى  تفسير  برخالف 
عالى  وتحصيالت  بودن،  سياهپوست  بودن،  جوان 
اش، نبوده است. آنها خواهان تغيير بودند و اوباما 

هم با پرچم "تغيير" به ميدان آمده بود. 
اگر پشتيبانى وسيع سياهپوستان و مهاجرين و اقشار 
ديگرى  حكمت  اساسا  بود،  وسيع  جامعه  پايينى 
داشت. حكمتش صرفا در همرنگى و هم تبارى آنها 
با اوباما نبود، رمز و رازش در همان شعار كليدى 
او، شعار"تغيير" نهفته بود؛ كه مردم خواهانش بودند 

و هستند. 
روى  از  هم  پوستان  رنگين  از  طيفى  گمان  بى 
و  دست  زير  همواره  كه  نژادى  و  ملى  احساسات 
پاى راسيسم آمريكا له شده اند راى خود را به اوباما 

دادند. آنها هم خواهان تغييرند.
و  دموكرات  حزب  دو  هر  كه  آمريكا  بورژوازى 
جمهورى خواه ابزار دستش هستند بخوبى دريافته 
جمهورى  طريق  از  تواند  نمى  اين  از  بيش  كه  بود 
خواهان، سيادت سياسى و اقتصادى اش را بر آمريكا 
و بر جهان حفظ كند، و بايد كليت بورژوازى را كه 
است؛  برانگيخته  را  مردم  عميق  و  عمومى  نفرت 

نجات داد.
سال  چند  هر  آمريكا  در  حكومتى  قدرت  تاريخا 
و  ها  تاكتيك  با  رقيب  حزب  دو  ميان  در  يكبار 
مشابه  تقريبا  استراژى  و  متفاوت  اندكى  متدهاى 
دست بدست ميشود. احزاب مى آيند و مى روند و 
سود و سرمايه بورژوازى هم كالن و كالن تر مى 
شود و براى كليت بورژوازى باحكمرانى هريك از 

احزاب، اتفاق عجييبى نمى افتد. 
شرايط  است،  محسوس  و  ملموس  كه  اتفاقى  تنها 
كار و زندگى كارگر و اقشار پايينى جامعه است كه 
همواره با تعرض سرمايه رقم مى خورد. اين كارگر 
و مزدبگير اين جامعه اند كه در دوران حاكميت هر 
كدام از اين دو حزب فوج فوج كارشان را از دست 
ميدهند و نه براى كارشان امنيت هست و نه براى 

زندگى شان و نه براى سالمتى و تندرستى شان.
پزشكى،  خدمات  از  سطح  باالترين  آمريكا  در 
درمانى، تحصيلى، و... موجود است. اما اگر قدرت 
در  ايد.  بهره  بى  آن  از  باشيد،  نداشته  را  خريدش 

مسكونى  خانه  مردم  نياز  از  بيشتر  بسيار  آمريكا 
است، اما اگر قدرت خريدش را نداشته باشيد فقط 
بايد خوابش را ببينيد. در آمريكا همه گونه مايحتاج 
عمومى از خورد و خوراک گرفته تا هر چيز ديگرى 
خريدش  قدرت  اگر  اما  شود،  مى  يافت  وفور  به 
حسرت  و  بكشيد  گرسنگى  بايد  باشيد  نداشته  را 

نداشتن شان را بخوريد.
بعداز يك دوران طوالنى حاكميت جمهورى خواهان 
بى آبرو، با وجود تنها يك حزب رقيب چه كسى 
بهتر از اوباماى سياهپوست و جوان و تحصيلكرده 
و سخنور مى توانست آبروى بورژوازى آبرو باخته 

آمريكا را ولو براى كوتاه مدت اعاده كند؟!
مردم وسيعى كه در كمپين انتخاباتى اوباما حضور 
مى يافتند بيشتر از هر چيز مجذوب شعار محورى 
او، شعار’’تغيير’’ شده بودند. بسيارى از اين مردم با 
نويد تغييرى كه كانديدايشان با حرارت وعده اش 

را مى داد، اشك مى ريختند.
سخنور  بسان  سياهپوست  جوان  اين  اينكه  گو 
ورزيده اى مى دانست كجا را نشانه بگيرد تا مردم 
حاضر در صحنه را به شور آورد و كارزار تبليغات 
انتخاباتى اش را گرم نگهدارد، اما اشك شوق مردم 
از اين بود كه باورشان شده بود كه ديگر فرزندانشان 
ديگر  شوند.  نمى  پار  و  لت  افغانستان  و  عراق  در 
دسته دسته بيكار نمى شوند. از اين پس زير پوشش 
هاى  خانه  ديگر  گرفت.  خواهند  قرار  درمانى  بيمه 

قسطى شان را از دست نخواهند داد.
تحمل  ديگر  چون  دادند  راى  اوباما  به  مردم 
جنايتكارانى چون بوش و ديك چينى و رامسفيلد 
آرى  واقع  در  نداشتند.  را  شان  حزب  و  رايس  و 
گفتن مردم به اوباما نه گفتن قطعى به سياست هاى 

جمهورى خواهان بود. 
مفهوم  كه  باشد  شده  باورشان  اگرهم  حتى  مردم 
دو  تقريبا  تبليغى  كمپين  اوباما  كه  تغييرى  كلمه  آن 
ساله اش را بر آن سوار كرده بود با آن تغييرى كه 
خودشان توقعش را دارند يكى است، طولى نخواهد 

كشيد كه انگشت به دهان خواهند شد. 
يافت  خواهند  در  مردم  كه  كشيد  نخواهد  طولى 
اوباما فراتر از تغييراتى جزيى در شيوه  "تغيير"  كه 
كار و تاكتيك ها و خرده رفرم هايى نخواهد رفت. 
رسيد  مى  قدرت  به  هم  كين  مك  اگر  كه  تغييراتى 
شايد مصلحت بورژوازى منفور بيش از پيش امروز 
روش  و  متد  ساخت  مى  مجبور  هم  را  او  آمريكا 
ديگرى سواى متد و روش بوش در دستو ر كارش 

بگذارد.
پيام تبريك مك كين به اوباما، بوضوح اعالم داشت 
را  كشور  جمهورى  رياست  پست  كه  كسى  هر  كه 
صاحب شود بايد روش هاى ديگرى براى پيش برد 

سياست هاى آمريكا در پيش گيرد.
اوباما مناسبت رين گزينه بورژوازى آمريكا بود كه 
به جلو صحنه آورده شد تا بورژوازى آمريكا را كه 

بشدت مورد تنفر و انزجار مردم در سراسر دنيا بود. 
آبرو بخشد.

باالخره يا مى بايست كل بورژوازى، همچنان مورد 
تنفر عميق مردم مى ماند و لنگان لنگان پيش رود. 
و  ها  سياست  كاركرد  كه  احزابش  از  يكى  عذر  يا 
دكترين اش به انتهاى خط رسيده بود؛ بخواهد واز 
بزک  را  ديگرى  سيماى  و  سر  رقيب  حزب  ميان 
كند و بروى صحنه بياورد. بورژوازى به اميد اينكه 
تمديد قوايى بكند و خود را براى خيزهاى بعدى 

مهيا سازد، راه دوم را برگزيد.
مردم بى آلترناتيو هم كه گزينه ديگرى جز دو حزب 
دمكرات  و  خواه  جمهورى  ثروتمند  و  قدرتمند 
ندارند، محكومند كه هر چند سال يك بار يكى از 
اين دو حزب را انتخاب كنند تابر آنان حكم برانند. 

اينبار اوباما و شعارهايش جذابتربود.
آن  بوسيله  كه  ديگرى  مكانيزم  هيچ  آمريكا  مردم 
راى  به  را  شان  توقعات  و  تمايالت  مستقيما  بتوان 
پايينى  اقشار  و  كارگر  نداشتند.  دست  در  بگذارند، 
و  باشد  قدرتمند  كه  حزبى  صاحب  آمريكا  جامعه 
باشد،  داشته  دست  در  را  برابرى  و  آزادى  شعار 
حزبى  چنين  و  مكانيزمى  چنين  غياب  در  نيستند. 

مردم به شعار "تغيير" اوباما دل بستند.
اوباما خيلى هم كه پايبند به شعار خود باشد فراتر 
كند.  ايجاد  تغيير  تواند  نمى  حزبش  استراتژى  از 
ممكن است با سر كار آمدن اوباما از اين پس پليس 
زير  را  سياهپوست  جوان  دليل  بى  آمريكا  وحشى 

باطون له نكند و راسيسم از انظار كنار برود. 
اما 

بقول  و  بود  مخالف  عراق  جنگ  با  كه  اوباما  آيا 
دالر  ها  ميليارد  ماه  هر  خواهد  نمى  ديگر  خودش 
شرط  و  قيد  بى  بود  خواهد  قادر  شود،  خرجش 
خارج  كشور  آن  از  را  آمريكا  نظامى  نيروهاى 

سازد؟!
آيا آن شهروند آمريكايى كه در جريان بحران اخير 
خانه و زندگيش را از دست داده است، با سر كار 

آمدن اوباما خانه مصادره اش را پس مى گيرد؟! 
آيا اوباما قادر خواهد بود كه ميليونها بيكار آمريكايى 
را كه هر روز بر تعدادشان افزوده مى شود و بدنبال 
بحران اخير موج وسيع ديگرى در راه است، به سر 

كار باز گرداند؟! 
آيا اوباما قادر خواهد بود آن 40 ميليون انسانى را 
كه به زير خط فقر رانده شده اند و بسيارى از آنها 
خانه بدوش و بى خانمان اند، سر و سامان دهد و 

به يك زندگى نرمال انسانى برگرداند؟!
ميليون   50 به  نزديك  بود  خواهد  قادر  اوباما  آيا 
پوشش  زير  اند،  درمانى  بيمه  فاقد  كه  را  انسان 

درمانى ببرد؟!
اگر اوباما توان اين كارها را داشته باشد (كه ندارد) 

آيا خود و حزبش ماهيتا مى توانند بگونه 
بر  را  مردم  منافع  و  بيانديشند  ديگر  اى 

آيا اوباما منشا تغيير است ؟!
عطا خلقى



نيمه دوم آبان 1387- نيمه دوم نوامبر 2008شماره 215 - صفحه 3       جهان امروز

دهند  ترجيح  بورژوازى  منافع 
و تغيير بنيادى ايجاد كنند؟! 

مگر اوباما سناتور ديروز كنگره 
اين  امروز  جمهور  رييس  و  آمريكا 
نماينده  و  متعلق  طبقه  كدام  به  كشور 

منافع كدام طبقه است؟! 
آيا اوبامايى كه خود و حزبش به طبقه 
بورژوازى تعلق دارند، قادر خواهد بود 
برخالف منافع طبقاتى خود با استراتژى 
صنايع  منافع  نماينده  سناتورهاى 
تسليحاتى و كارتل هاى نفتى و ژنرال 
جاسوسى  سازمان  و  افروز  جنگ  هاى 
واقعى  صلح  منادى  و  نشود  همراه  سيا 

در جهان باشد؟!
مسلك  هم  كلينتون  برخالف  اوباما  آيا 
دادن  كش  مبتكر  كه  اش  حزبى  هم  و 
تخاصم  و  فلسطين  مساله  حاصل  بى 
ديرين اسراييل و لبنان و فلسطين بود، 
قادر خواهد بود كه با يك تغيير بنيادى 
مساله فلسطين را بنفع آوارگان فلسطينى 

فيصله دهد؟!
گزينه  پرونده  كه  تواند  مى  اوباما  آيا 
هميشه  براى  را  ايران  به  نظامى  حمله 
بردارد  جمهورى  رياست  ميز  روى  از 
از  را  منطقه  مردم  نگرانى  و  وحشت  و 

وقوع جنگ ديگرى برطرف سازد؟!
بحران  اين  پس  از  اوباما  آيا  باالخره  و 
عظيم مالى كه مى رود تا به يك بحران 
متعاقبش  و  شود  تبديل  توليدى  عظيم 
ميليونها كارگر و كاركن صنايع و مراكز 
بپيوندند  بيكاران  خيل  به  توليد  و  كار 
بهم  خانواده  ميليونها  زندگى  وشيرازه 

ريخته شود، بر مى آيد؟! 
واقعيت اين است كه اوباما نه در نرمال 
ترين شرايط گردش سرمايه، و نه اكنون 
وسيع  و  عميق  بحران  يك  دل  در  و 
درجه  آن  بود  نخواهد  قادر  اقتصادى 
از تغييرى كه مردم آرزويش را در دل 

دارند متحقق سازد. 
مردم نياز به يك تغيير بنيادى دارند. و 
اين كار، نه كار اوباما كه كار خود مردم 

به رهبرى طبقه متشكل كارگر است. 
كارگران  با  شدن  همراه  با  تنها  مردم 
متشكل و مبارزات پيگيرانه و متحدشان 
مى توانند منشا تغيير واقعى و ساماندهى 

يك زندگى انسانى براى خود باشند.
طرح  بنيادى،  تغيير  اين  ضامن 
شعارهاى آزاديخواهانه و برابرى طلبانه 
طبقه  سوى  از  كه  است  سوسياليستى 
پشتيبانى  به  و  مطرح  كارگر  متشكل 

وسيع توده هاى مردم متكى است.
و  كار  براى  اساسى  تغيير  منشا  اوباما 
زندگى كارگر و تهيدست جامعه نيست. 
براى  تالش  حزبش  و  اوباما  رسالت 
سيستم  كليت  فروپاشى  از  جلوگيرى 

سرمايه است و بس.

دوا  را  مردم  درد  اوباما  رفرمهاى  خرده 
كه  كشيد  نخواهد  طولى  و  كند  نمى 
مردم در مى يابند كه اوباما بر خواست 
مقصد  به  تا  بود  شده  سوار  آنها  تغيير 
برسد. اين سواركارى ها پيشه هميشگى 

سياستمداران بورژوا بوده است..
اگرچه اوباما با بدست گرفتن خواست 
دل مردم به ميدان آمد و خر مرادش را 
حداقل  زوديها  اين  به  و  گذراند  پل  از 
جا  سفيد  كاخ  در  ديگر  سال  چهار  تا 
به  كارى  ديگر  و  كرد  خواهد  خوش 
تحقق  براى  كه  مردمى  اما  ندارد،  مردم 
همان شعار به ميدان آمده بودند و بازار 
كارزار انتخاباتى او را گرما بخشيدند و 
به  ريختند،  اشك  و  زدند  كف  برايش 
هم  اوباما  بود.  نخواهند  كن  ول  آسانى 
به  و  خالى  بادست  توانست  نخواهد 

آسانى آنها را به خانه بفرستد! 
شعار  همين  با  هم  اين  از  بعد  مردم 
از  و  ريخت  خواهند  خيابانها  به 
را  كارگران  متشكل  صف  پس  اين 
آرزوى  اين  داشت.  خواهند  پيشاپيش 
توده  حكم  نيست،  سوسياليست  يك 
مزدبگيران  و  كارگران  وسيع  هاى 
يونان،  فرانسه،  ايتاليا،  كشورهاى  در 
يكى  در  كه  است  اسپانيا  كنگ،  هنگ 
سياست  به  دراعتراض  اخير  هفته  دو 
بيكارسازى  ها،  دولت  اقتصادى  هاى 
عليه  و  دستمزدها  پايين  سطح  ها، 
و  اند  آمده  ميدان  به  گرسنگى،  و  فقر 
دولتمردان هم طبقه بوش و اوباما را به 

وحشت انداخته اند.
براى اوباما يك شعار  شعار"تغيير"  اگر 
انتخاباتى و موقتى بود، براى مردم شعار 
زندگى و دايمى است. توده هاى مردم 
چاره اى ندارند جز اينكه همواره براى 
براندازى  تا  شان  زندگى  سطح  بهبود 

كامل اين سيستم بجنگند.
اكنون كه اوباما به قدرت رسيده است 
معناى  را  اش  انتخاباتى  شعار  بايد 
مردم  منتخب  اوباماى  ببخشد.  عملى 
هر قدر هم كه پايبند وعده و وعيدهاى 
منشا  تواند  نمى  باشد،  اش  انتخاباتى 
كننده  تضمين  ايكه  بنيادى  تغيير  هيچ 
رفاه  از  اى  درجه  و  بهتر  زندگى  يك 
و تامين خدمات درمانى و مسكن براى 
مردم آمريكا و از بين بردن نگرانى مردم 
هميشگى،  جنگى  تهديدات  از  جهان 

باشد.
"تغيير"  رسالت  كه  اينست  واقعيت 
پيش  هايى  رفرم  خرده  از  فراتر  اوباما 
بنيادى  تغيير  خواست  و  رفت  نخواهد 
خواستى  باقيست.  خود  قوت  به  مردم 
و  كارگران  خود  دست  تحققش  كه 

توده هاى مردم را مى بوسد.
11-2008-10

       فرشيد شكرى

 خاتمه جدال نمايندگان 
طبقه بورژوازى اياالت متحده   

سناتور  اوباما  باراک  ميالدى  هشت  و  هزار  دو  سال  نوامبر  چهارم  شب 
دموكرات ايالت الينويز رقيب كهنه كار خود از حزب جمهورى خواه سناتور 
جمهور  رئيس  چهارمين  و  چهل  بعنوان  و  داد  شكست  را  كين  مك  جان 
كاخ  به  نه  و  دوهزار  ژانويه  بيستم  در  سوگند  اداى  از  پس  متحده  اياالت 
سفيد نقل مكان خواهد كرد. پيروزى اين سياستمدار سياه پوست و جوان 
يك رويداد تاريخى مهم در اين كشور محسوب مى شود. رويداد تاريخى 
از اين نظر كه مردم آمريكا با انتخاب اين شخص نشان دادند كه از اين پس 
ندارد.  اعراب  از  محلى  سرزمين  اين  در  پرستانه  نژاد  احساسات  تحريك 
ديگر توده هاى تحت ستم نخواهند گذاشت راسيست هاى اين كشور رنگين 
پوست ها را تحقير كنند يا گردن سرخ هاى شكم گنده موتور سوار بر روى 

كاپشن هاى چرمى خود بنويسند كاخ سفيد جاى سفيد پوست هاست. 
از  متحده  اياالت  شهرهاى  اكثر  پنجم،  روز  بامداد  تا  نوامبر  چهارم  شب 
جمله جنوب شيكاگو و خيابان هاى اصلى اين شهر شاهد تجمع ميليون ها 
و  سياهان  زنان،  جوانان،  بود.  اجتماعى  مختلف  اقشار  و  طبقات  از  نفر 
سفيد پوست هاى عادى و زحمتكش، التينى تبارها، همجنس گرايان و... كه 
هر كدام با انگيزه هاى گوناگون به اوباما رأى داده بودند، دور هم گرد آمدند 
و با شعف و سرور وصف ناپذيرى به اميد بهبود وضعيت مسكن، بازگشت 
كارهايشان  اخير  دوسال  يكى  در  كه  شده  بيكار  كارگر  هزار  صدها  كار  به 
را از دست داده بودند و توقف سير روبه افزايش نرخ تورم همديگر را به 
هواداران  آريزونا  ايالت  در  دورتر،  كيلومتر  هزار  چند  كشيدند.  مى  آغوش 
جان مك كين بهت زده و ماتم گرفته منتظر حضور او در ميان خويش و 
شنيدن سخنرانيش بودند. مك كين كه تا قبل از روشن شدن نتايج آراى كالج 
زنده  بخاطر  را  وى  خود  نطق  در  دانست،  مى  نااليق  را  رقيبش  انتخاباتى، 
كردن اميد در دل هاى مردم ستود و از همكارى تنگاتنگ با رئيس جمهور 
برگزيده خبر داد! اوباما هم در نطق پيروزيش به تجليل از خدمات مك كين 
پرداخت و از او بعنوان سرباز فداكار و خادم صديق نام برد! چهارم نوامبر 

2008 در خانه انگلوساكسن ها فراموش ناشدنى است. 
و  اوباما  طرفداران  شوق  هاى  اشك  شدن  سرازير  و  هياهو  اين  كنار  در 
طرفدار  ميدياى  و  ژورناليست ها  كين،  مك  هواداران  آميز  حسرت  ناله هاى 
دو جناح سرمايه دارى حاكم، فرصت طلبانه به مدح و ستايش دموكراسى 
دادن  ترتيب  با  تا  نمود  فراهم  برايشان  مجالى  واقعه  اين  پرداختند.  آمريكا 
برنامه هاى متعدد تلويزيونى و بحث بر روى فوائد دموكراسى آمريكايى ذهن 
شهروندان را مدتى از تمركز بر بحران ساختارى نظام سرمايه دارى و شكست 
نئوليبراليسم موقتا منحرف سازند. درميان كانال هاى تلويزيونى اياالت متحده، 
شبكه “fox news” تبليغات منفى وسيعى را عليه رئيس جمهور جديد آغاز 
كرده است. اين شبكه متعلق به البى هاى صهيونيست و نومحافظه كاران با 
دعوت از منتقدين انديشه هاى اوباما درصدد دلسرد كردن مردم از وعده هاى 
ايشان است. برخى ديگر از تحليل گران و كارشناسان اقتصادى اين كشور به 
شيوه اى اپورتونيستى ضمن نقد درست كارنامه اقتصادى دولت جورج بوش 
و برشمردن خطاهاى فاحش وى درعرصه سياست خارجى، برآنند تا از اين 
رخداد بى نظير به هدف بهبود وضعيت روانى حاكم بر وال استريت و بازار 
سهام بهره بردارى كنند. دسته اى از صاحب نظران مسائل سياسى نيز برعدم 
وى  دارند  ترديد  و  كنند  مى  تأكيد  آمريكا  معضالت  حل  در  اوباما  توانايى 
قادر باشد از عهده مسئوليت هاى سنگين خود برآيد. با اين وجود تعدادى 
تؤام با تمجيد از شعارهاى اوباما در ايجاد تغيير و كارگر دانستن راهبردهاى 
مالى و  آينده، شرط هر برون رفتى را از بحران  دولت  سياسى و اقتصادى 
مشكالت خارجى به همگرايى و تعاون دو حزب دموكرات و جمهورى خواه 

گره زده اند. 
در  آمريكا  جمهورى  رياست  انتخابات  پايان  هواى  و  حال  از    
درون مرزهاى اين كشور كه بگذريم نوبت به واكنش هاى رهبران 
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نسبت  ايران  و  عرب  جهان  غربى،  دول 
بيشتر  رسد.  مى  اوباما  باراک  پيروزى  به 
بريتانيا  و  آلمان  فرانسه،  مانند  غرب  سران 
بمثابه  جمهورى خواه  نامزد  بر  را  او  بردن  ظفر 
آمريكا  با  خود  ديپلماتيك  روابط  در  جديد  فصلى 
نا  عربى  ممالك  استقبال  اگرچه  كردند.  ارزيابى 
روشن و همراه با احتياط بود، ليكن رژيم جمهورى 
اسالمى ايران ابراز اميدوارى كرده كه رؤساى آينده 
مبنى  را  آمريكا  ساكنان  خواست  عمال  سفيد  كاخ 
بر دورى جستن از رويكردهاى اشتباه و زيان آور 

دولتمردان محافظه كار فعلى تحقق بخشند. 
بنا به گزارش خبرگزارى جمهورى اسالمى (ايرنا) 
خصوص  در  خارجه  امور  وزير  متكى،  منوچهر 
موضع ايران در قبال انتخاب اوباما گفت: «انتخاب 
تمايل  و  خواست  بارز  نشانه  اوباما  حسين  باراک 
داخلى  هاى  سياست  در  اساسى  تغييرات  به  مردم 
و بين المللى آمريكاستـ ». همچنين غالمعلى حداد 
عادل، رئيس سابق مجلس شوراى اسالمى انتخاب 
سياست هاى  بست  بن  محصول  را  اوباما  باراک 
دولت بوش دانست. طبق آخرين خبرها، روز ششم 
نوامبر محمود احمدى نژاد در نامه اى، راهيابى اوباما 

را به كاخ سفيد تبريك گفت. 
تا  هم  جهان  مالى  بازارهاى  در  العمل ها  عكس 
بازارهاى  شب  آن  بود.  انگيز  شگفت  حدودى 
بورس، انتخاب شدن اوباما را تحولى مثبت دانستند 
اوباما  قطعى  گرفتن  پيشى  خبر  پخش  با  جائيكه  تا 
از رقيبش، شاخص بهاى سهام در بورس ژاپن بيش 
از چهار درصد افزايش يافت و بازارهاى سهام در 
و  استراليا  شرقى،  جنوب  آسياى  كشورهاى  اغلب 
زالندنو با ترقى شاخص بهاى سهام روبرو گرديدند. 
در غروب روز رأى گيرها و با پيش بينى موفقيت 
بورس  بازار  در  سهام  بهاى  شاخص  اوباما،  باراک 
بازارهاى  و  رفت  باال  درصد  سه  حدود  نيويورک 
سهام اروپايى بين چهار تا پنج درصد رشد كردند. 

در  منفى  و  مثبت  واكنش هاى  كنار  از  شدن  رد  با 
رئيس  چهارمين  و  چهل  شدن  مشخص  مورد 
روى  و  شمرده  غنيمت  را  فرصت  آمريكا،  جمهور 
با  چالش هايى  چه  كه  مى كنيم  تاكيد  موضوع  اين 
توجه به انتظارات و توقعات آمريكائيان، پيشاروى 

اوباما قرار دارد؟ 
اين  تا  راى گيرى  حوزه هاى  نداشته  سابقه  هيچگاه 
ميزان نظاره گر مشاركت واجدين شرايط در انتخابات 
رياست جمهورى باشند! در اين دوره ميليون ها نفر 
مشتاقانه به منظور دخالت در سرنوشت خود وارد 
بابت  از  نگرانى  و  دلهره  تشويش،  شدند.  كارزار 
آينده، نقش تعيين كننده اى در بميدان آمدن توده ها 
داشت. شايد اگر سمت گيرى هاى جمهورى خواهان 
به  مختلف  حوزه هاى  در  بوش  نئوكان  دولت  و 
ماجراجويانه  سياست  اگر  نمى انجاميد،  ناكامى 
روسيه  مرزهاى  جوار  در  موشكى  سيستم  احداث 
مناسبات آمريكا و روسيه را متشنج نمى ساخت و 
سكنه  بين  سرد را در  دوران جنگ  تجديد  كابوس 
ساله  چند  ركود  اگر  زد،  نمى  دامن  متحده  اياالت 
آمريكا  دارى  سرمايه  بحران  سپس  و  مسكن  بازار 
اگر  پيوست،  نمى  بوقوع  اواخر  اين  در  جهان  و 
انجماد  گرانى،  امن  نا  و  پرتالطم  سال هاى  اين  در 

سقوط  بيكارى،  نرخ  رشد  بيكارسازى،  دستمزدها، 
سطح خدمات بهداشتى و آموزشى سايه منحوسش 
را بر زندگى طبقه كارگر و مزدبگير نمى گسترانيد، 
مطلوب  نتايج  به  عراق  و  افغانستان  در  جنگ  اگر 
به  نياز  مردم  اگر  كالم  يك  در  و  شد،  مى  منتهى 
خود  در  فعلى  شرايط  در  را  تغيير  و  دگرگونى 
چندان  قبل  هاى  دوره  بسان  كردند،  نمى  احساس 
استقبالى از انتخابات رياست جمهورى بعمل نمى 
آمد و چنين پاسخ قاطعى به حزب جمهورى خواه و 

نامزد ليبرال آن داده نمى شد. 
كانديداى  مقاومت  چند  هر  معضالت  اين 
ها  دموكرات  نامزد  برابر  در  را  جمهورى خواهان 
اين  پيروزى  تكوين  عوامل  به  و  شكست  درهم 
جناح تبديل شدند، با اين تفاسير همه آن فاكتورهاى 
مورد اشاره، چالش هاى مادى عمده اى در مقابل 
اوباما هستند. بجاست روى اين نكته نيز تأكيد كرد 
كه اوباما و حزب متبوعش عليرغم انتقادهايشان از 
تمامى  ساختن  در  بوش،  عملكردهاى  و  ها  برنامه 
گرفتارى موجود و بجا ماندن اين ميراث با دولت 

وقت شراكت داشتند.
اينك با درنظر گرفتن چالش هاى ياد شده، سئوال 
اين است كه آيا رئيس جمهور و دولت بعدى قادرند 
تغييرى در جهت خواست توده هاى ستمكش ايجاد 
نمايند يا صرفا بر اساس توافق جناح هاى بورژوازى 
حاكم و تحت نظارت سيستم به اصالحاتى جزئى 
درعرصه هاى آموزش، بيمه هاى درمانى، مهاجرت، 

وام هاى مسكن و غيره رضايت خواهند داد؟ 
يا  پيكر  غول  كمپانى هاى  و  صنايع  صاحبان  آيا 
مى  اجازه  مالى  بازارهاى  سهام  اصلى  دارندگان 
دهند اوباما از سود آنها بزند و به جيب طبقه كارگر 

بريزد؟ 
بندى  زمان  خروج  طرح  به  بخواهد  اوباما  چنانچه 
شده از عراق عمل كند، آنگاه با آن بخش از طبقه 
بورژوازى (صاحبان صنايع بزرگ اسلحه سازى) كه 
از بركت جنگ ثروت هايشان دهها برابر شده چه 

مى كند؟ 

تكليف ذخائر نفتى عراق و تسلط بر ثروت هاى 
منطقه كه آن همه هزينه برايش صرف شده چه 
به  ساكن  به  ابتدا  كنيم  فرض  حال  مى شود؟ 
اقدامات فورى در اين رابطه دست نزند، در آن 
حالت چه پاسخى براى اكثريت عظيم مخالفين با 

جنگ و ادامه اشغال عراق دارد؟ 
شمالى  آتالنتيك  پيمان  عضو  كشورهاى  وقتى 
(ناتو) به علت بحران اقتصادى كنونى تمايلى به 
گسيل نيروهاى زيادتر به اين كشور ويران شده 
ندارند و در فكر انتقال نيروهايشان به مناطق امن 
از  قسمتى  اعزام  با  مى خواهد  چگونه  هستند، 
سربازان آمريكا به داخل پاكستان كه در آن حالت 
احتمال خطر درگيرى با پاكستان نيز هست، به غائله 
طالبان  و القاعده پايان دهد يا حداقل ميدان مانور 

جنگجويان طالب و القاعده را محدود سازد؟ 
در زمينه اقتصادى راهكار اوباما براى دست و  اوالً 
پنجه نرم كردن با بحران مالى و صنعتى گسترده اى 
شفافيت  از  فقط  نه  آورده،  بند  را  آمريكا  نفس  كه 
چندانى برخوردار نيست، بلكه راه حل جداگانه اى 
استريت  وال  نوسانات  كردن  مسدود  هدف  به  نيز 
غير  به  داشته  بيان  قضيه  حول  تاكنون  آنچه  ندارد. 
پائينى،  طبقات  درآمد  بر  ماليات  حذف  شعار  از 
هاى  سياست  كليت  از  روى  دنباله  از  بيش  چيزى 
نئوليبرالى حاكميت نيست. مضاف بر اينها اوباما با 
مسئله بى خانمان شدن بيش از دو ميليون نفر، رشد 
بيكارى "شش و نيم درصدى" و بدهى هاى سر به 
فلك كشيده اى كه بوش و نئوكان ها باال آورده اند 
روبروست. بنابراين چشم انداز واضحى در ارتقاء و 
گسترش خدمات اجتماعى وعده داده شده مالحظه 

نمى گردد. 
ثانيا در گستره جنگ در عراق و افغانستان و در كل 
رفتار يا نشست و برخاست با دنياى خارج، بازنگرى 
سياست هاى قبل و هدايت آنها در مسيرهاى متفاوت 
چنانچه با مانع هاى داخلى مواجه نگردد بسى كند، 

تدريجى و چه بسا غير عملى خواهد بود.
نئوكنسرواتيوها،  و  ها  نئوليبرال  سياسى  افتضاحات 
نقاط  ساير  و  آمريكا  در  مردمى  هاى  مخالفت 
پى  در  پى  هاى  ناكامى  مجموع  در  و  آنها  با  گيتى 
و  متحده  اياالت  سرمايه داران  به  حاكمه،  هيئت 
دولت هايشان فهماند كه منبعد نخواهند توانست با 
متدولوژى و دكترين هميشگى خود بر جهان قرن 
بيست و يكم فرمانروايى كنند و از اين لحاظ كامًال 

درمانده شده اند. 
اين دوره، زمان مناسبى جهت ايجاد تغييرات ريشه اى 
در آمريكاست و طبقه كارگر و توده هاى ستمكش 
اين كشور كه هيچ نفعى در بقاى مناسبات ظالمانه 
اوباما  امثال  به  توهم  بدون  مى بايد  ندارند  كنونى 
براى  بورژوازى  طبقه  سياسى  نمايندگان  ديگر  و 

ساختن زندگانى و دنيايى بهتر به خروش آيند.
بدون شك در اين مبارزه بشريت خواهان عدالت، 
برابرى و برچيده شدن ستم و استثمار طبقاتى يار و 

همراه ايشان خواهند بود.
                    يازدهم نوامبر 2008   
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جهان امروز در بحران مالى نظام امپرياليسم جهانى 
به خود لرزيد و نگرانى مردم را نسبت به آينده شدت 
بخشيد. اين امر در عين حال درک ميلياردها انسان 
بى اعتبارى  و  پوسيدگى  گنديدگى،  واقعيت  از  را 
نظام سرمايه دارى باال برده و دغل گوئى هاى مبلغين 
سرمايه دارى،  نظام  بودن  ابدى  بر  مبنى  امپرياليسم، 
و  آمريكا  ناپذيرى  شكست  و  اقتصادى  ثبات 

حاكميت جاودان آن بر بشريت را، بر مّال نمود.
مايل  جهانى،  سرمايه   پردازان  تئورى  از  بسيارى 
هستند به ما بقبوالنند كه بحران فعلى بحرانى است 
اشتباه  اين  آمريكا.  بانك هاى  به  مربوط  و  گذرا 
بانك هاى آمريكاست كه چنين مخمصه اى را براى 
اگر  است.  آورده  بار  به  جهانى  سرمايه  سيستم  كل 
مايل  مردمى كه  پشتوانه به  آمريكا بدون  بانك هاى 
چنين  نمى داد،  قرض  پول  بودند  خانه  ساختن  به 
بحرانى نيز به وجود نمى آمد. با تصحيح اين اشتباه و 

كمك دولت به زودى بحران برچيده خواهد شد. 
كسانى  براى  فقط  فوق  لفاظى هاى  مصرف  ارزش 
است كه پشت كوه قاف نشسته و با جامعه امروزى 

كوچك ترين پيوند ندارند.
سئوال اين است كه چرا بانك هاى آمريكائى مجبور 
مى شوند با بهره 1 تا 2 درصد و بدون پشتوانه الزم 
وام  خانه  ساختن  براى  آمريكائى  هزار  صدها  به 
بدهند. بانك هائى كه تمام تالش خود را در چپاول 
پول مردم به كار مى برند، چرا چنين دست و دل باز 
شده بودند. بيمه هائى كه غير از مكيدن شيره حيات 
مردم و آخرين ِسنت آنها هزار دوز و كلك را به كار 
مى برند، چرا چنين معامالت پر ريسكى را تضمين 

كرده اند؟
در  بايد  را  ريسكى  پر  مالى  معامالت  چنين  علت 

اجبار بانك ها در اين نوع معامالت ديد. 
بخش عظيمى از سرمايه جهانى در بانك هاى بزرگ 
هر  به  و  است  مانده  راكد  كشورها  ديگر  و  آمريكا 

نحوى است بايد به كار افتد. 
سيستم  كل  بماند،  راكد  كشور  يك  در  سرمايه  اگر 
اقتصادى و سياسى آن كشور را مى لرزاند و آن را 
عميقا دچار بحران و خيزش هاى اجتماعى مى كند. 
اگر اين ركود در سطح جهانى و يا در بزرگ ترين 
كشور اقتصادى جهان كه همه مؤسسات مالى به آن 
وابسته هستند، به وقوع بپيوندد، كل اقتصاد جهانى 
را بحران فرا مى گيرد  و دقيقا اين وضعيت بحران 

كنونى است.
مالكيت  ولى  كرده،  جهانى  را  توليد  امپرياليسم 
نقطه هاى  در  را  اجتماعى  ثروت هاى  و  توليد  ابزار 
ذره بينى در هرم جهانى، در دست مشتى از حاكمين 
و  نموده  متمركز  المللى  بين  غول آساى  انحصارات 
درجه  ناعادالنه ترين  به  را  ثروت  تقسيم  رو  اين  از 

خود رسانيده است. 
اكنون 300 انحصار جهانى  25 از 20 هزار ميليارد 
كنترل  زير  را  جهان  توليدى  دارائى هاى  سهام  كل 

... ريچارد بارنت و جان كاوانا ابعاد برخى  دارند“ 
جهان  «نظم  مى نويسند:  چنين  را  شركت ها  اين  از 
هم اكنون و در آينده اى نزديك توسط چند شركت 
تكاملى  انحصارى غول آسا رهبرى مى شود» (سير 

امپرياليسم – ع. بينالودى 16)
جهانى،«سال  انحصار   300 اين  در  حال  عين  در 
چاپى  (اشتباه  فرد   225 دارائى   (1999) گذشته 
نيست. فرد، نه شركت) برابر دارائى (يا بهتر بگوئيم 
 2،5 يعنى  جهان  جمعيت  صد  در   45 تهيدستى) 
ميليون   11 به  يك  تناسب  اين  بود.  انسان  ميليارد 
در تاريخ بشر بى سابقه بوده است. هر گاه مالحظه 
بر  موهبتى  چنين  از  نفر   358 قبل  سال  در  كنيم 
خوردار بودند (يك به 6 ميليون) سرعت گسترش 
شكاف درآمدها در سطح جهانى بهتر درک خواهد 
شد». (مجله راه كارگر – شماره 164 صفحه 32) و 
سرعت تمركز سرمايه در سيستم جهانى امپرياليسم 

بهتر ملموس خواهد گشت.
جهانى  هرم  باالى  در  شده  متمركز  ثروت  اين 
امكان  سه  داراى  خود  افزايش  براى  بانك ها  در 

چرخه اى است:

تداخل  براى  تالش   :(Zirkulation) اول چرخه 
با سرمايه صنعتى و از اين راه سهيم شدن در چرخه 
توليد و كنترل آن و از اين راه جذب ارزش اضافه 

توليد شده. 
نسبت  كه  اين  وجود  با  آسا  غول  انحصارات  اين 
را  جهانى  توليد  امپرياليسم،  ظهور  اوليه  دوران  به 
علت  به  ولى  مى كنند  تنظيم  نقشه  با  تا اندازه اى 
رقابت شديد و تا پاى جان بين آنها، توليد در تطابق 
با مصرف نيست.  در اين سيستم اجتماعى، تا وقتى 
و  بچرخند  صنعت  چرخ هاى  بايد  هست،  سرمايه 
توليد كنند. زمانى كه بازار ملى و يا بين المللى اشباع 
مى شود و تقاضا قادر به جذب كاالى عرضه شده 
نيست، كاال در انبارها مى مانند، كارخانه ها مى خوابند 
و بقيه سرمايه در مؤسسات مالى راكد مى ماند. در 
اروپائى  كشورهاى  در  سرمايه دارى  پيدايش  دوران 
اين امر در قلمرو كشورى و كلنى هاى آنها به وقوع 
مى پيوست و بحران هاى ادوارى جامعه سرمايه دارى 
را باعث مى شد. در مرحله اوليه ظهور امپرياليسم، 
دست  كشورهاى  خام  مواد  سر  بر  عمدتًا  رقابت 
امكان  سر  بر  رقابت  بلكه  نبود،  خودى  و  نشانده 
كل  به  يابى  دست  نتيجه  در  و  سرمايه  صدور 
امپرياليستى  كشورهاى  كه  بود  ملى اى  ثروت هاى 
بر آن ها حاكم مى گرديدند. لذا بانك ها و مؤسسات 
سرمايه  صدور  و  داخلى  صنعت  گسترش  با  مالى 
در  گرديدند.  دارا  را  اول  درجه  اهميت  خارج،  به 
مراكز واقعى قدرت  بانك ها به  روند است كه  اين 

امپرياليسم تبديل شدند.
به علت نقش و اهميت بانك ها در نظام امپرياليسم 
به  جهان  دوم،  و  اول  بين الملل  جنگ  در  جهانى، 

كشورهاى  بلكه  نشد،  تقسيم  مختلف  كلنى هاى 
ضعيف به نيمه مستعمراتى تبديل شدند كه عالوه 
بر صدور كاالهاى امپرياليستى به آنها و جذب مواد 
خام از آنها، به محلى براى صدور سرمايه هاى عظيم 
آن  در  گرديدند.  امپرياليستى  كشورهاى  بانك هاى 
خصلتى  كه  حال  عين  در  مالى  بحران هاى  دوران 
جهانى داشت ولى بيشتر در منطقه نفوذ امپرياليست 

خاصى با شدت بيشترى خود را نشان مى داد.
ليبراليزه  طرح  مبناى  بر  دوم،  جهان  جنگ  از  بعد 
سرمايه  حركت  مى بايست  جامعه،  و  توليد  كردن 
نتيجه  را  زيرين  مسائل  بورس  جريان  نتيجه  در  و 

دهد:
- خصوصى سازى مؤسسات دولتى 

مالى  كردن  محدود  و  ميانه  طبقات  بردن  بين  از   -
طبقات فقير

- تمركز ثروت در باالترين قشر جامعه. 
ثروتمندترين ها  و  باالترين  كه  بود  اين  استدالل 
مى توانند با ريزش پول در صنعت، توليد و افزايش 
ثروت اجتماعى را سازمان دهند. ولى عمال بعد از يك 
رشد اقتصادى كوتاه مدت، قدرت خريد تهيدستان 
و اقشار ميانه ضعيف شد و آنچنان فرو نشست كه 
نعم  سازندگى  و  توليد  پروسه  از  باال،  درجات  به 
اجتماعى خارج شدند. در عين حال قشر ثروتمند 
را  خود  مالى  انباشت  انگيزه  فقط  جامعه  باالى  در 
نه  و  يافت  بورس  بازار  در  بعدا  را  آن  كه  داشت 
حاضر  حال  در  علت،  همين  به  توليد.  پروسه  در 
كه سرمايه مرزهاى ملى را در نورديده و مؤسسات 
غول آساى مالى بين المللى به وجود آمده اند، ركود 
توليد و ركود صدور سرمايه و به ويژه تنش آفرينى 
در بازارهاى بورس، به جاى انگيزه بسط توليد، كل 
جهان را در خود غرق كرده و نابسامانى هاى جهانى 

درمان ناپذيرى را مى آفريند.
در  ما  را  آن  نابسامانى  و  ركود  اين  درآمد  پيش 
مى توانيم  كنونى  بحران  شدن  علنى  از  قبل  ماه هاى 

شاهد باشيم: 
فروش ماشين در امسال در آمريكا 27 درصد كاهش 
را نشان مى دهد. اين 27 درصد ماشين توليد شده، 

در انبارها مانده اند.
مدت  به   Bochum در  اوپل   ماشين  توليد  باند 
دو هفته تا 17 اكتبر حركت نكرد. دو هفته نيز در 
 Opel آخر اكتبر بى حركت ماند. توليد در كارخانه

Eisenach منطقه در سه هفته ساكن ماند. 
توليد كارخانه BMW در آخر اكتبر به مدت 4 روز 

خوابيد.
كشورهاى  كارخانجات  خوابيدن  از  ناشى 
امپرياليستى و اقمارشان ميليون ها كارگر متخصص 
 VOLVO و غير متخصص بيكار مى شوند: كارخانه
يك جهارم كارگران استخدامى اش را در اين جريان 

در  كار  جاى   1000 حدود  كرد.  بيكار 
كارخانه رنو نابود شدند و... اين چند مثال 

نكاتى در باره
بحران كنونى نظام سرمايه دارى

غالمرضا پرتوى
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مشتى است نمونه خروار. در جريان تكامل 
بحران مالى اخير ده ها هزار كارمندان همين 
مؤسسات  از  بسيار  شدند،  بيكار  بانك ها 
صنعتى و انتفاعى ورشكست گرديدند كه حاصل آن 
جز بيكارى، فقر و تشديد تمام معضالت اجتماعى 

چيزى نبود.
يكى از طرق فعال نگه داشتن چرخه سرمايه در اين 
اين  از  و  منطقه اى  جنگ هاى  به  زدن  دامن  بخش، 
طريق، نابودى اسلحه  هاى توليد شده و ناشى از آن 
فعال شدن كارخانه هاى توليد سالح در كشورخود 
گسترده  تهاجم  امكان  اوال  توليد  زمينه  اين  است. 
و  مختلف  كشورهاى  به  را  امپرياليستى  نيروهاى 
رقابت  سرنوشت  رساندن  سرانجام  به  ضمن  در 
امپرياليسيت هاى خواصى را فراهم مى آورد. مخارج 
كه  مناطقى  در  آمريكا  دالرى  ميليون   400 روزانه 
عين  در  مى گنجد.  چرخه  اين  در  كرده،  پياده  نيرو 
بحران  جنگ،  آتش  شدن  خاموش  مجرد  به  حال 
با تمام ابعادش در كشور جنگ زده و جنگ طلب 
كشورهاى  در  را  مسئله  اين  ما  و  مى كند.  ظهور 
عراق، افغانستان و آمريكا به وضوح مى بينيم. يكى 
جنگ هاى  فعلى  بحران  وجود  پرقدرت  عوامل  از 
به  امپرياليستى  نيروهاى  همه  كه  است  منطقه اى 
داشته  شركت  آن  در  ضعف  و  شدت  با  و  نوعى 

و دارند.

محتاج  كشورهاى  به  سرمايه  صدور  دوم:  چرخه 
اين  كشورها.  اين  در  مالى  بزرگ  مؤسسات  و 
بلكه  ندارد.  شركت  توليد  در  مستقيمًا  سرمايه 
سرمايه اعتبارى ربائى است. اين سرمايه در دوران 
تكامل امپرياليسم به صورت قدرتى در آمده است 
تغيير  را  محتاج  كشورهاى  ساختارى  بنيان هاى  كه 
مورد  پول  دادن  براى  جهانى،  بانك  مثًال  مى دهد. 
احتياج، اوال 30 درصد مبلغى را كه بايد به قرض 
وام  كشور  از  طال  صورت  به  اول  مرحله  در  بدهد 
گيرنده اخذ مى نمايد. يعنى پشتوانه ارزى آن كشور 
را كامًال ضعيف مى كند و آن را براى مرحله بعدى، 
خصوصى  دوما  مى نمايد.  جهانى  بانك  رام  بيشتر 
كردن شركت ها و مؤسساتى كه او بر آن ها انگشت 
مى گذارد را شرط اوليه دادن وام قرار مى دهد. ثانيا 
بهره هاى سنگين را طلب مى كند. از اين رو اين وام 
روزى،  سيه  بدبختى،  جز  محتاج  كشورهاى  براى 
بيكارى و ديگر معضالت اجتماعى چيزى نمى آورد. 
صنعت  در  مستقيما  سرمايه  اين  كه  اين  وجود  با 
ريخته نمى شود، و ربائى است، ولى اخذ مجدد اين 
سرمايه و بهره آن،  چيزى جز ارزش اضافه توليد 
شده در جامعه كه همان كار كارگران و زحمتكشان 

است، نمى باشد. 
چنانكه مالحظه مى شود اين سرمايه خصلت انگلى 
استثمار،  تشديد  به  و  زاست  بحران  شديدا  دارد، 
بيكار سازى هاى وسيع و تمركز سرمايه در باالترين 
نقطه سرمايه بين المللى منجر مى گردد. كه اين خود 

عاملى است براى بحران هاى جهانى.

چرخه سوم: شركت در بازارهاى بورس جهانى.
كه  شود  تكيه  نكته  اين  روى  است  الزم  ابتدا  در 
داراى  مستقال،  خود  جهانى،  بورس  بازارهاى 

سرمايه ويژه اى نيستند. بلكه هر شركت، مؤسسه و 
يا كارخانه اى بر مبناى سرمايه ثابت و متحركى كه 
دارد اگر مطابق قوانين بورس جهانى باشد مى تواند 
در آن شركت كند. بدون اين كه بخشى از سرمايه 
در  بورس  بازار  در  نمايد.  بورس  مختص  را  خود 
جريان فروش سهام، تمام سرمايه (ثابت و متغيير)، 
اين  و  مى گيرد  خود  به  پولى  سرمايه  شكل  ظاهراً 
سرمايه پولى يا بايد توسط ديگران بلعيده شود و يا 

ديگران را ببلعد.
معناى  به  توليدى،  غير  و  توليدى  مؤسسه  هر  در  
واقعى، شكل مالكيت اجتماعى به خود مى گيرد. ولى 
اين شكل مالكيت اجتماعى، در سيستم سرمايه دارى 
است. يعنى عده اى در باالى اين مؤسسه، بر مبناى 
دارائى  مقدار  بورس،  بازار  در  نوسانات  محاسبه 
اين  و  مى كنند  تعيين  را  سهام  هر  ارزش  شركت، 
قدرت تعيين كنندگى هميشه به ضرر طيف وسيعى 
از سهام  داران است. اين نوع از مالكيت اجتماعى 
اقليت  نفع  به  و  مطلق  اكثريت  ضرر  به  هميشه 

ناچيزى از سهام داران تمام مى شود.
بين المللى  بورس  بازار  كننده در  شركت  مؤسسات 
و  سود  بيالنس  مبناى  بر  را  خود  دارائى  مى توانند، 
بر  و  كرده  محاسبه  آينده  سال  آخر  در  خود  زيان 
اين مبنا قيمت هر سهمى را تعيين نمايند. مثًال اگر 
شركت X دو ميليون يورو سرمايه ثابت و متحرک 
دارد و با آن وارد بورس جهانى مى شود، دو برابر 
اين را براى سال آينده تعيين مى كند و بر مبناى 4 
ميليون يورو سهام بندى مى نمايد. از اين لحاظ كل 
سرمايه اعالم شده در بازار بوس چندين بار بيشتر 
از سرمايه واقعى است. لذا اوراق بهادار نيز تا درصد 

باالئى بى پشتوانه هستند. 
نتيجتًا فروش سهام بورس با ارزش مجموعه سرمايه 
واقعى و احتمالى آن صورت مى گيرد. به اين جهت 
خريدار هر سهم با پول واقعى، اوراقى را مى خرد 
و  است  خودش  واقعى  پول  نصف  آن  ارزش  كه 
در  مى كند،  سقوط  بوس  بازار  وقتى  كمتر.  حتى  يا 
مرحله اول سرمايه غير واقعى است كه زوال مى يابد 
خريدار  واقعى  پول  كه  است  اين  آن  نتيجه  ولى 
سهام يا از بين مى رود  و يا بر مبناى سقوط سهام، 
سقوطى  و  صعود  هر  با  معنا  اين  در  مى شود.  كم 
و  شده  مكيده  سهام  خريداران  و  مردم  واقعى  پول 
در نقطه هاى ذره بينى در باالى هرم جهانى متمركز 
مى شود. حال مى شود تصور كرد كه با هر صعود و 
سقوطى در بازار بورس جمعيت هاى ميليونى تمامى 
هستى خود را از دست مى دهند و عده اى بورس باز 

به ثروت هاى افسانه اى دست مى يابند.
سير صعود و تمركز ثروت در بانك ها و بيمه هاى 
تداخل  اين  مى گردد.  آنها  تداخل  باعث  بزرگ 
ذره بينى  نقطه  چند  در  ثروت  سابقه  بى  تمركز  به 
مالى  سرمايه  كه  را  سرمايه  انحصار  و  مى انجامد 
صنعتى و اعتبارى، ربائى و بورسى است، به وجود 

مى آورد. در اصطالح اقتصادى به آن :
 Allfinanzmonopol سرمايه»  كلى  «انحصار 
گويند. اين سرمايه انحصارى بعد از هر اوپراسيون 
(Operation) ، خود را براى بلعيدن و يا ذوب 
جريان  در  انحصارى»،  كلى  «سرمايه  ديگر  با  شدن 
سازماندهى جديد و گرفتن ساختار نوين، آماده 

با  بورس  بازار  در  را  خود  مسئله  اين  و  مى سازد. 
شدت منعكس مى نمايد. 

سال   15 در  جهانى  بورس  روند  و  سير  به  ما  اگر 
تا   1996 سال  از  كه  مى يابيم  در  كنيم  توجه  اخير 
سير  كل  در  سهام ها  قيمت   نوسانات   2000 سال 
صعودى را نشان مى داد. از سال 2000 به بعد غير 
از سال 2006 ما با سقوط شديد قيمت سهام بورس 
روبرو هستيم. با اين وجود در سال 2006 خريد و 
فروش بورس در بازار جهانى به 70 بيليون (7012  
000 000 000 000 70 ) دالر آمريكا بالغ گرديد. 
سودهاى افسانه اى در اين بانك ها و شركت ها، براى 

گردش، بايد به بيرون سرازير مى شدند.  
در  ربائى)  و  (بورسى  انگلى  سرمايه  باالى  نقش 
چه  هر  كه  مى دهد  نشان  جهان،  اقتصاد  مجموع 
و  مالى  رقابت هاى  در  انگلى  سرمايه  نقش  قدر 
چگونگى توليد و توضيع بيشتر مى گردد، به همان 
اندازه بحران هاى مالى عميق تر و گسترده تر خود را 

مى نماياند. 
 (Zirkulation) چرخش  سه  در  سرمايه  وقتى 
سرمايه  حركت  و  گردد  سكون  به  محكوم  فوق 
سرمايه دارى  سيستم  جهانى  بحران  شود،  متوقف 
عارض مى شود. هر چه ابعاد و مدت اين بى حركتى 
سرمايه (تورم) بيشتر و طوالنى تر باشد، عمق بحران 

و دامنه آن شديدتر است.  
قدرت  واقعى  مراكز  بانك ها  آنجائيكه  از 
سرمايه دارى جهانى هستند، بحران هاى جهانى 
در درجه اول به صورت بحران بانك ها يعنى بحران 
نيز  اخير  بحران  مى سازند.  ظاهر  را  خود  سرمايه 

چنين است: 
بانك هاى  كه  است  بوده  شرايطى  چنين  در  دقيقا 
سودهاى  تحرک  براى  شدند  مجبور  آمريكائى 
كه  جاهائى  آن  در  را  آنها  شده،  كسب  افسانه اى 
سودهاى افسانه بيشتر با خود مى آورد به كار اندازند. 
و آنجاها، همان جيب هاى نيمه خالى آمريكائى هائى 

بود كه مايل به داشتن سرپناهى از آن خود بودند.
كه   Freddie Mac و   fanni Mae بانك هاى 
بانك هاى وام مسكن هستند، با بهره 1 تا 2 درصد به 
صدها هزار كسانى كه مايل به ساختن خانه بودند، 
باشد،  آنها  وام  پشتيبان  كه  را  اوليه اى  سرمايه  و 
نداشتند، وام مسكن دادند. اين وام ها توسط بانك ها 
و  گرفتند  قرار  معامله  مورد  يا  بيمه،  مؤسسات  و 
وام هاى  الذكر  فوق  بانك  دو  يعنى  شدند.  بيمه  يا 
داده شده را در شركت هاى عظيم بيمه، بيمه كرده 
شدند  مطلع  شركت ها  اين  كه  اين  از  پس  بودند. 
اقساط  پرداخت  به  قادر  احتماالً  وام  گيرندگان  كه 
و بهره آن نيستند،  آنها را به شركت هائى كه چنين 
معامالتى را مى خرند و با هر وسيله اى پول خود را 

اخذ مى كنند (شرخر) فروختند.
پرداخت  در  مسكن گيرندگان  وام  توانائى  عدم 
بيمه  شركت هاى  بانك ها،  اين  تمام  خود،  وام هاى 
و شركت هاى (شرخر) را با بحران مالى عميق تر از 
 AIG قبل روبرو ساخت. گروه هاى ديگر مالى مثل
كه   ((American International Grupp
سرمايه ها شان در اين بانك ها و شركت هاى درهم 

ذوب شده بودند، در بحران شديدترى از 
قبل فرو رفتند.
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امروزه، بانك هاى وام مسكن، شركت هاى 
بيمه و شرخرها، تمام خانه ها را از دست 
وام گيرندگان درآورده اند و آنها را دوباره با 
قرضى كه هيچگاه توانائى پرداخت اش را ندارند، و 
بايد تا زنده هستند چون بردگان سرمايه براى آنها 

كاركنند، بى پناه رها كرده اند.
در  كه  كرد  سقوط  يكمرتبه  جهان  بورس  همراه، 
ميليون ها  و  كردند  خودكشى  بسيارى  آن  جريان 
از   سهام  خريد  با  را  خود  ناچيز  سرمايه  كه  انسانى 
بورس به گرو گذاشته بودن، ورشكست و  "بازار" 
خانه خراب گرديدند. هيچ مؤسسه، بانك و دولتى 
حاضر به جبران خسارت آنها نيست. دولت ها فقط 
زيان بانك ها را مى پردازند كه البته دوباره اين پول 
را توسط انواع و اقسام ماليات ها از كيف پول مردم 
بيرون مى كشند. در "شكوفائى" اقتصادى بعدى نيز 
همين بانك ها و شركت ها خانه هاى غصب شده را 
اين  در  مى زنند.  جيب  به  ميلياردها  و  مى فروشند 
ميان آن كه به طور واقعى متحمل ضررهاى جبران 

ناپذير گشته است، توده مردم زحمتكش است.
 fanni Mae در ماه آگوست مؤسسات وام مسكن
ميليارد  دريافت 200  وجود  و Freddie Mac با 
دالر از دولت آمريكا، اكنون لب مرز ورشكستگى 

نوينى نشسته اند. 
آمريكا؛  بزرگ  بانك  دو  امسال  سپتامبر  اواسط  در 
 Lehman) برادرز  ليمن  سرمايه گذارى  بانك 
و  شد  ورشكست  ميليارد   600 با   (Brithers
و  ورشكست   (Merill Lynch) مريل لينچ  بانك 
گروه مالى AIG با  گرديد.  آمريكا منحل  بانك  در 
نجات  نقداً  آمريكا  دولت  از  دالر  ميليارد   85 اخذ 
يافتند ولى دولت آمريكا روى كليه سهام آن چنگ 
در  بزرگ  بانك هاى  به  مالى  گروه  اين  انداخت.  
باز  آنها  براى  اعتبار  و  مى فروشد  بهادار  اوراق  دنيا 
كه  اين  بر  عالوه  بانك ها  اين  ورشكستگى  مى كند. 
در اولين مرحله حدود 1000 ميليارد (يك بيليون) 
بلعيد  آمريكا  دولت  بودجه  از  را  واقعى  پول  دالر 
به  لرزاند  نيز  را  روسيه  و  چين  اروپا،  اقتصاد  بلكه 
طورى كه بانك هاى چين در نتيجه بحران بانك هاى 
اين  داده اند.  نشان  ضرر  دالر  ميليارد   500 آمريكا، 
خود نشانه اى از يك بحران عميق جهان سرمايه دارى 

است. 
مؤسسات  مجموعه  بحران  تشديد  ادامه و  ناشى از 
بزرگ مالى مثل بانك ها و شركت هاى بيمه، دولت 
آمريكا مجبور شد براى نجات آنها و درآمدن كشور 
از بحران دائم التزايد، مجدداً  700  ميليارد دالر در 
اين مؤسسات تزريق كند. با درنظرگرفتن اين واقعيت 
كه دولت آمريكا مقروض ترين كشور جهان است، 
با 10 بيليون قرض  ده هزار ميليارد دالر آمريكائى، 
بُعد فاجعه براى مردم آمريكا روشن مى شود. فقط 
كافى است كه در نظر آوريم؛ هر كودک آمريكائى 

در لحظه تولد 34000 دالر مقروض است. 
مؤسسات  حفظ  در  آمريكا  دولت  اوليه  گام هاى 
مالى فوق باز هم بر اين حقيقت سترگ دليلى بود 
سازمان  جز  اساسًا  سرمايه دارى  دولت  كه: 

خدماتى مؤسسات صدور سرمايه، نيست. 
اقتصاد  از  است  تابعى  اروپا  اقتصاد  آنجائيكه  از 
سرماخوردگى  آمريكا  اقتصاد  اگر  يعنى   آمريكا، 

پيدا كند، اقتصاد اروپا به ذات الريه دچار مى شود، 
مجموعه بانك هاى اروپا نيز دچار آن بحرانى شدند 
كه بعضى از آنها ورشكست گرديدند و بعضى ديگر 
زندگى  به  احتضار  حال  به  دولتى  كمك  تزريق  با 

ادامه مى دهند.
بيرون  جهت  اروپائى  كشور   15 سران  نشست  در 
رفتن از اين تنگنا طرحى تنظيم نمودند به نام "نقشه 
ضرورى:. در اين نشست خانم مركل، صدر اعظم 
آلمان، گفت: «ما در نقطه سقوط هستيم، بايد جلوى 

بدترين ها را بگيريم». 
و  بانك ها  نجات  براى  را  يورو  ميليارد   470 آنها 
در  ولى  داده اند.  تخصص  بحران زده  شركت هاى 
تبليغات عوامفريبانه خود اين مبلغ را اعتبار تضمينى 
زدند.  جا  مردم،  انداز  پس  و  سپرده  پول هاى  براى 
از آن لحظه دولت آلمان به مانند ديگر دولت هاى 
اروپائى براى نجات بانك ها و بازار بورس آستين ها 
را باال زد. DAX  پس از يك صعود بى سابقه 11،4 
درصد ، سقوط با دوام خود را از سرگرفت و براى 
دو هفته به قهقرا رفت. اكنون دوباره ما با عالمت + 
در سهام هاى بورس روبرو هستيم. "+" اى كه براى 

اقليتى ثروت و براى اكثريتى "-" به همراه دارد.
 دولت آلمان 20 ميليارد يورو را در اختيار بانك هائى 
مى كردند. 180  باز  اعتبار  دولت  براى  كه  گذاشت 
شركت هاى  به  پرداخت  جهت  نيز  ديگر  ميليارد 
بانك هاى  و  سازى  خانه  و  زمين  معامالت  عظيم 

ديگر در اختيار گذاشته شد.
 HSH Nordbank  ،  03,11,2008 تاريخ  در 
اين  كرد.  دولتى  يارانه  ميليارد   30 تقاضاى  نيز 
 360 اخير  ماهه  نه  در  كه  است  شده  مدعى  بانك 
 Handelsblatt) است.  داشته  ضرر  دالر  ميليون 

(Montag, 3,11,2008
تقاضاى  دليل  اين  به  آلمان  بانك هاى  از  بسيارى 
يارانه دولتى كرده اند كه بتوانند قدرت رقابت خود 
را در مقابل رقبا حفظ كنند. از اين قبيل از  بانك 

خصوصى  Commerzbank در آلمان
ميليارد   50 مجدداً  آلمان  دولت     1,11,2008 در 
دالر را براى جلو گيرى از ورشكستگى 16 شركت 
تا  بايد  كمك ها  اين  از  كرد.  آزاد  بانك  و  بيمه 
دولتى  بانك  به  دالر  ميليارد   15 مبلغ   سال 2009 
درصد   80 آن  وسيله  به  كه  شود  پرداخت   KFW
بانك ها  بعضى  اعتبارات  و  ريسك  پر  تضمين هاى 

را تضمين كند.  
تمام كشورهاى اروپائى نيز مشكالتى در اين سطح 

دارند و به اقدامات مشابه دست يازيده اند. 
اين بحران، باز هم سرمايه را در باالى هرم جهانى 
خواهند  صعودى  سير  ماليات ها  مى كند،  متمركزتر 
شدت  با  اجتماعى  خدمات  بودجه هاى  و  داشت 
بيكارى،  تنگدستى،  و  فقر  شد.  خواهد  كاسته 
مهاجرت هاى وسيع انسان هاى درمانده، اوج نوينى 
خواهد داشت. قرض دولت آمريكا از از 10،6 هزار 
ميليارد دالر به 11،3 هزار ميليارد دالر بالغ گرديده 
است. 71 درصد مجموعه ثروت جامعه در امريكا 
در اختيار فقط 10 درصد از مردم آن كشور است كه 
در آينده درصد كمترى از جمعيت اين موهبت را 
خواهد داشت. تقسيم ناعادالنه ثروت فقط مختص 
در  و  طبقاتى  جامعه  مختص  اين  نيست.  آمريكا 

نهايت آن مربوط به جامعه سرمايه دارى امپرياليستى 
جهانى است. ناشى از اين ناعدالتى است كه بيكارى 
افزون مى گردد و قدرت خريد مردم پائين مى آيد. 

بر اين مبناست كه  
در  مى گردد  مجبور  اپل  سازى  اتومبيل  كارخانه   -
مورد  تعداد  از  كمتر  ماشين  هزار   40 جارى  سال 

نظر، توليد كند.
توليد  كمتر  اتومبيل   BMW 25000 كارخانه   -

خواهد كرد.
كه ناشى از آن در چند سال آينده 100 هزار محل 

كار از بين خواهد رفت.
 Wolfgang) ماينينگ  ولفگانگ  پوفوسور 
Meining) از مركز تحقيقاتى FAW در دانشگاه 
كرد  نخواهم  تعجب  «من  مى گويد :   Bamberg
سازى  ماشين  شركت هاى  درصد  حتى 10  اگر  كه 

مجبور شوند كه از توليد كنار بكشند». 
امسال  نيمه  اولين  در  تنها  عددى،  نظرگاه  از 
ورشكست  ماشين  فروشندگان  درصد   6،2
 Deutschen محاسبهء  مبناى  بر  كه  شده اند. 
 Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) 25000
     Handelsblatt) .جاى كار در شرف نابودى است

(Dienstag, 04,11,2008
رشته  در  اكتبر  ماه  در  رويتر  گزارش  مبناى  بر 
بين  از  آمريكا  در  كار  جاى  هزار   200 كشاورزى 
رفته به طوريكه بيكارى در اين كشور به حدود 6،3 

(Handelsblatt 2,11,08) درصد رسيده است
پرتگاه  لب  را  بشريت  مداوم   بيكارسازى هاى 

خطرناكى مى كشاند. 

آمار هولناک زير، نتيجه بحران نظام جهانى سرمايه 
و خود، ايجاد و تشديد كننده بحران عظيم تر آينده 
گزارش  مبناى  بر  جهان  در  گرسنكان  تعداد  است: 
از  متحد  ملل  سازمان  كشاورزى  و  تغذيه  سازمان 
«75 ميليون در سال پيش به 923 ميليون در امسال» 
خود  گزارش  ادامه  در  سازمان  اين  است.  رسيده 
مى نويسد: «گرسنگى در حالى رشد كرده است كه 
مواد  گذشته  سال  ده  در  و  شده  ثروتمندتر  جهان 

غذائى بيشترى توليد گشته است».
(برگرفته از Rote Fahne  شماره 39)

است.  تشديد  به  رو  طبقاتى  تقابل  كه  اين  خالصه 
بر تعداد مردمى كه خواهان تغيير بنيادين اجتماعى 
اندک  تعداد  و  مى گردد  افزوده  روز  هر  هستند 
را  اجتماعى  ثروت  شريان هاى  تمام  كه  آدم هائى 
مى شود.  كمتر  مى مكند،  را  آن  و  دارند  دست  در 
دل  از  ولى  مى يابد  تخفيف  حتمًا  كنونى  بحران 
مى رويد.  براندازتر  خانمان  و  عظيم تر  بحرانى  آن 
خواهند  گرم  را  جهان  اجتماعى  عظيم  جنبش هاى 
كننده  رهبرى  واحد  سازمان  كه  زمانى  تا  ولى  كرد 
تودهء زحمتكش جهانى پا به عرصه وجود نگذاشته 
است، انقالب جهانى، روبيدن نظام فرتوت كنونى و 
ساختمان جهانى بهتر، سوسياليسم، به تعويق خواهد 

افتاد.                        
5,11,2008                
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روز   2 اروپا  اتحاديه  عضو  كشور  خارجه 27  وزراى 
يعنى  آمريكا،  در  جمهورى  رياست  انتخابات  از  قبل 
روز دوشنبه 3 نوامبر در شهر مارسى در جنوب كشور 
فرانسه گرد هم آمدند و يك نشست مشورتى برگزار 
آينده  روابط  كردن  فرموله  نشست  اين  هدف  كردند. 
اتحاديه اروپا با رئيس جمهور جديد در آمريكا اعالم 
اتحاديه  ادوارى  رياست  كه  فرانسه  دولت  بود.  شده 
دو  نشست  اين  مبتكر  و  بانى  دارد،  عهده  بر  را  اروپا 
بود  مشتركى  نامه  تهيه  نشست  اين  حاصل  بود.  روزه 
به رئيس جمهور آينده آمريكا. قرار بر اين بوده است 
مشخص  از  پس  و  بماند  باقى  سربسته  نامه  اين  كه 
شدن برنده انتخابات رياست جمهورى آمريكا به وى 
تحويل داده شود. به اين ترتيب روشن است كه اكنون 

اين نامه به باراک اوباما داده مى شود.
محتواى اين نامه به احتمال قوى تا قبل از دست به كار 
شدن رسمى باراک اوباما در ژانويه سال آينده ميالدى، 
صحبت هاى  و  نظرها  اظهار  اما  شد.  نخواهد  آشكار 
پراكنده برنارد كوشنر، سخنگوى نشست و وزير امور 
خارجه فرانسه نكات برجسته محتواى اين نامه را كم 

و بيش آشكار ساخته است.
برنار كوشنر، وزير امور خارجه فرانسه گفت كه اين 
نامه شش صفحه اى حاوى اين اميد اتحاديه اروپا است 
كه بتواند روابط نزديكى با دولت جديد آمريكا برقرار 
كند. وى اضافه نمود كه «زمان، تغيير كرده و گرفتن 
معضالت  فصل  و  حل  براى  جانبه  يك  هاى  تصميم 
جهانى سخت و دشوار خواهد بود». كوشنر در ارتباط 
با همين نامه  افزود كه با گسترش روند جهانى شدن و 
پيدايش بحران هايى مانند بحران بازارهاى مالى، هيچ 
كشورى نمى تواند خواست و اراده خود را بر ديگران 
اما  مسلط  قدرت  يك  نه  متحده  اياالت  كند.  تحميل 
يك كشور بسيار مهم باقى خواهد ماند. اتحاديه  اروپا 
خواهان آن است كه همكارى با آمريكا با حقوق برابر 
ديكته  آمريكا  طرف  از  گذشته  چون  اينكه  نه  باشد، 

شود.
همين اندازه از اظهارات وزير امور خارجه فرانسه در 
مورد محتواى اين نا مه نشان مى دهد كه اتحاديه اروپا 
مى خواهد از همان ابتدا رئيس جمهور جديد آمريكا را 
متوجه توازن واقعى قواى جهان پيشرفته سرمايه دارى 
حكومت  دوران  اشتباهات  تكرار  از  را  وى  و  بكند 
بوش برحذر بدارد. شواهد نشان مى دهد كه اين نامه 
مى خواهد اين واقعيت را به رئيس آينده دولت آمريكا 
ياد آورى نمايد كه دوران جهان يك قطبى به سركردگى 
آمريكا به سر آمده است و زمان آن فرا رسيده است 
منافع  و  برابر  حقوق  جهان،  مختلف  قطب هاى  كه 
واقعى  معناى  در  و  بشناسند  رسميت  به  را  همديگر 
جهان  امكانات  از  بردارى  بهره  در  را  همديگر  سهم 
معاصر رعايت نمايند. بى توجهى دولت بوش به همين 
بدست  آمريكا  در  را  قدرت  كه  سالى   8 در  واقعيت 
سياست هاى  شكست  داليل  مهمترين  از  يكى  داشت 

آمريكا در گوشه و كنار جهان بود.

اتحاديه اروپا در تالش كسب حقوق 
برابر با آمريكا در كشمكشهاى جهانى

بحران مالى جهانى به سرعت
 عرصه صنايع را در بر مى گيرد!

چند  شدن  ورشكسته  از  كه  جهانى  مالى  بحران 
بانك و شركت بيمه در آمريكا آغاز شد به سرعت 
از  گرفت.  فرا  را  جهان  مالى  بازارهاى  سرتاسر 
زودى  به  بحران  اين  كه  بود  روشن  آغاز  همان 
را  خدماتى  و  صنعتى  مختلف  هاى  رشته  دامن 
فراخواهد گرفت. شركت هاى توليدى براى مقابله 
با ركود بازار و بحران اضافه توليد فعاليت هاى 
خود را محدود خواهند كرد و به بيكارسازى هاى 
گسترده متوصل مى شوند. اكنون آثار اين بحران 
بخش  شد  مى  تصور  كه  آنچه  از  زودتر  بسيار 
دارى  سرمايه  پيشرفته  كشورهاى  در  را  صنايع 
در بر گرفته است. در اينجا بعنوان نمونه مرورى 
خواهيم داشت بر بازتاب بحران اقتصادى جارى 

بر صنايع خودرو سازى:
رسانه هاى خبرى آمريكا روز سه شنبه 14 آبان 
ماه از بروز بحران در كارخانه هاى خودروسازى 
كه  حاكيست  گزارش ها  دادند.  خبر  كشور  اين 
ميزان فروش خودروهاى ساخت جنرال موتورز 
45 درصد و فورد بيش از 30 درصد كاهش يافته 
نيسان  و  هوندا  تويوتا،  خودروهاى  فروش  و 
درصد   25 حدود  آمريكا  در  نيز  ژاپن  ساخت 
كاهش داشته است. مديران شركت جنرال موتورز 
اعالم كرده اند كه كاهش فروش خودروهاى اين 
شركت به اين ميزان از سال 1945 تاكنو بى سابقه 

بوده است.
شركت بنز اعالم كرد توليد خود را به دليل بحران 
مالي و كاهش تقاضا برای خريد خودرو، به مدت 
پنج هفته متوقف مي  كند. شركت كرايسلر اعالم 
كرده يك چهارم نيروی يقه سفيد خود معادل 5 
هزار نفر را اخراج مي كند. كل كارمندان كرايسلر 
20 هزار نفر هستند كه يك چهارم آنها قرار است 
درصد   90 كه  كرايسلر  شركت  شوند.  تعديل 
های  بحران  از  است،  آمريكا  بازار  در  آن  فروش 
ميزان  است.  شده  متحمل  زيادی  خسارت  اخير 
فروش اين شركت طي ماه گذشته نسبت به مدت 
يافته  كاهش  درصد   30 از  بيش  قبل  سال  مشابه 

است.
دليل  به  نيز  فرانسه  خودروسازی  شركت های 
كاهش  به  مجبور  خودرو،  بازارهای  در  ركود 
توليد شده اند. شركت رنو دستور تعطيلي موقت 

چند كارخانه داخلي و خارجي خود را در تركيه، 
مسكو و اسلووني به مدت يك تا دو هفته صادر 
تعديل  به  دست  جاری  سال  در  رنو  است.  كرده 
نيرو زده و چندی قبل اعالم كرد سه هزار نفر را 

اخراج خواهد كرد.
نيسان ژاپن طرح هايي برای توقف خطوط توليد 
خود به مرحله اجرا در آورده است. اين شركت 
تصميم گرفته است كه دو خط توليد خود را در 
شمال شرق انگليس به مدت دو هفته متوقف كند. 
نيسان  و  داشتند  توليد  كاهش  قبال  خطوط  اين 
اكنون  توقف توليد آنها را آغاز كرده است. نيسان 
همچنين تصميم گرفته توليدات دو كارخانه خود 

در ژاپن را به مدت پنج ماه كاهش دهد.
به  كرد،  اعالم  سوئد  ولوو  خودروسازی  شركت 
كاركنان  از  نفر   850 بازار،  بر  حاكم  ركود  دليل 
خود را در يكي از واحدهای ساخت تجهيزات، 
اخراج خواهد كرد. اين در حالي است كه شركت 
خودروسازی ولوو كه سازنده كاميون و اتوبوس 
نيز است، قبال اعالم كرده بود حدود 500 نفر از 
كاركنان خود را اخراج خواهد كرد. اين شركت 
به دليل كاهش ميزان تقاضا در بازارهای اروپايي، 
برای بيش از هزار و 400 نفر از كاركنان خود در 
كارخانه كاميون سازی بلژيك و سوئد نيز هشدار 

صادر كرده است.
زمزمه  اكنون  هم  وضعيت  اين  با  مقابله  در 
كشورهاى  در  گسترده  اعتراضات  و  اعتصابات 
از  نفر  هزار   5 ميشود.  شنيده  اروپايى  مختلف 
كشور  در  آئودى  خودروسازى  شركت  كارگران 
و  كشيده  كار  از  دست  اخير  روزهاى  در  آلمان 
اين  اعتصاب  هستند.  دستمزد  اضافه  خواهان 
يك  مركزى  هسته  به  كارگرى  پيشرو  بخش 
اعتصاب گسترده در كل صنايع فلز آلمان تبديل 
شده است. بدون شك طبقه كارگر در كشورهاى 
پيشرفته صنعتى به آسانى تسليم شرايطى نخواهد 
براى  دولت هايشان  و  داران  سرمايه  كه  شد 
مقابله با بحران اقتصادى خود مى خواهند به آنها 
تحميل نمايند. نشانه هاى اوليه حاكى از آنند كه 
گيرى  شكل  شاهد  آينده  ماه هاى  و  هفته ها  در 
اروپايى  كشورهاى  در  بويژه  گسترده  اعتراضات 

خواهيم بود.

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.
*مسئوليت  مطالب جهان   امروز  با نويسندگان آن است و 
تنها 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.
تايپ  فارسى"   "ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
مى شود و حداكثر سقف مطالب ارسالى سه صفحه آ4 با 

سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز



نيمه دوم آبان 1387- نيمه دوم نوامبر 2008شماره  215 - صفحه 9    جهان امروز

مدرن  بردگى  شرايط  تحت  كنونى  وضعيت 
سنتى  نظام هاى  چارچوب  در  و  سرمايه دارى 
پدرساالر كه متضمن حقارت جنس مونث و امكان 
مردان  سوى  از  بالمنازع  قدرت  و  سلطه  اعمال 
مى باشد وهم چنين سهم برى ناچيز زنان از سازمان 
جنس  دو  نابرابر  متقابل  موضع  و  جامعه  اقتصادى 
يك  هر  كه  خانواده،  بورژوايى  شكل  درچارچوب 
بر  زنان  تأثير گذارى  كاهش  موجب  خود  سهم  به 
روندهاى تاريخى و اجتماعى از جمله جنبش ها و نيز 
تغييرات اجتماعى گرديده است. در حوزه تحقيقات 
زده  دامن  بنيادين  سئواالت  اين  به  اجتماعى  علوم 
است كه آيا زنان چنانچه از ظواهر امر بر مى آيد 
و ساخت طبقاتى سرمايه دارى و جوامع سنتى مرد 
ساالر نيز آن را تائيد مى كند، خلق شده اند تا صرفًا 
كه  تناسل  و  توالد  چون  هم  محققى  هاى  نقش  به 
طبيعت به عهده آنان واگذاشته است عمل كنند و با 
ايفاى نقش هاى محول فترت انگيزى از قبيل پرورش 
فرزندان و خانه دارى، براى هميشه از صحنه فعاليت 
هاى اجتماعى و سياسى بر كنار و در محدوده تنگ 
شكل كنونى خانواده محصور و مهجور بمانند و نيز 
و  رويدادها  يابى  شكل  در  مونث  جنس  آيا  اينكه 
وقايع تاريخى و جهت گيرى جنبش ها و تغييرات 
اجتماعى نقشى نداشته و تنها جنس مقابل در پروسة 
ظهور و تعيين جهت گيرى چنين روندهاى تاريخى 
يابى  پاسخ  منظور  به  است؟  بوده  راهبر  و  پيشگام 
براى سئواالت مزبور، پژوهش هاى اجتماعى كثيرى 
منظر  دو  از  تحقيقات  اين گونه  اند؛  پذيرفته  انجام 
چنين  هم  و  اجتماعى  دستاوردهاى  و  كاركردى 
قابل  آنها،  تئوريك  هاى  پايه  سازندۀ  نظرى  مبانى 

بررسى و نقد هستند.  
اجتماعى  كاركردهاى  كه  موضوع  اين  به  عطف  با 
حوزه  سه  در  عمومًا  انسانى  هاى  پژوهش  و  علم 
اند،  شده  بندى  طبقه  كاربردى،  و  فلسفى  معرفتى، 
بنابراين الزم است كه تحقيقات در خصوص مسائل 
زنان جوابگوى نيازها و ضرورت هاى اجتماعى در 
سه حوزۀ مزبور باشند. به عبارت ديگر در توضيح 
ضرورت هر پژوهش اجتماعى درعرصه تحقيقات 
كه  گردد  مشخص  و  استدالل  بايستى  زنان،  مسائل 
آيا با انجام پژوهش مفروض به ارتقاى دانش بشرى 
به  يا  معرفتى)  تحقيق (كاربرد  مورد  پديده  پيرامون 
استدالل  شيوه  و  منطق  انديشه،  گسترش  و  تغيير 
كمكى خواهد شد (كاربرد فلسفى) و سرانجام اينكه 
آيا نتايج پژوهش به روند تغيير شرايط مادى زندگى 
خواهد  يارى  زنان  ويژه  به  جامعه  نيازهاى  رفع  و 

رساند(جنبه كاربردى).
هر  فلسفى  و  معرفتى  نتايج  كه  است  بديهى 
ابزار  مثابه  به  بايد  زمينه  اين  در  اجتماعى  پژوهش 
و مكانيسم هايى در جهت بهبود شرايط زندگى كه 
و  روابط  نمودن  تر  انسانى  و  برابرسازى  طريق  از 
مناسبات اجتماعى و رفع تبعيض جنسى از زنان و 
هاى  عرصه  همه  در  مردان  با  آنان  شمردن  يكسان 

انگيزه هاى  ايجاد  و  سو،  يك  از  جمعى  زندگى 
قوى با پشتوانه هاى مادى و اجرايى براى حضور 
اقتصادى،  متعدد  هاى  عرصه  در  زنان  جانبة  همه 
درنظر  سو،  ديگر  از  فرهنگى  و  سياسى  اجتماعى، 

گرفته شوند.
 از منظرى ديگر، كه اين نوشته در پى بررسى آن 
است، با نگاهى به مبانى نظرى تحقيقات بنيادين كه 
در خصوص مطالعه نقش زنان در روند شكل گيرى 
انجام  اجتماعى  تغييرات  و  ها  جنبش  رشد  و 
كه  فكرى  چارچوب  دو  و  ديدگاه  دو  پذيرفته اند، 
مبانى نظرى اين گونه پژوهش ها را تشكيل داده اند 
به  ها  پاسخ  متفاوت  نوع  از  برآمده  نتايج  خالل  از 
تفكيك  و  درک  قابل  ذيل  سئواالت  و  ها  فرضيه 

هستند:
تغييرات  و  جنبش ها  روند  در  زنان  نقش  آيا   .1
سازمان  جايگاه آنان در  نقش و  متأثر از  اجتماعى، 

اقتصادى جامعه شكل پذيرفته است؟
را  اجتماعى  تغييرات  و  جنبش ها  توان  مى  آيا   .2

فرآيندهاى صرفًا مردانه دانست؟
پيدايش  و  ظهور  روند  در  العموم  على  زنان  آيا   .3
جنبش ها و تغييرات اجتماعى نقشى همطراز  مردان 

ايفا نموده اند؟
4. چنانچه زنان در امر اثرگذارى بر روند جنبش ها 
از  مردان،  با  مقايسه  مقام  در  اجتماعى  تغييرات  و 
سهم كمترى برخوردار بوده اند، آيا اين امر كما اينكه 
برخى از نظريه پردازان بورژوازيى مدعى اند، ناشى 
يا  يافته،  تحقق  مونث  جنس  بيولوژيك  نقص!  از 
اينكه تفاوت مزبور محصول متغيرهاى اجتماعى و 

تاريخى مى باشد؟
جايگاه  و  جنس  دو  اجتماعى  نابرابر  موضع  آيا   .5
سازمان  در  مردان  برتر  موقعيت  نيز  و  زنان  مادون 
اقتصادى جامعه، پديده اى زمان شمول و واقعيتى 
اليتغير و متعلق به تمامى مراحل عمدۀ تاريخ تكامل 

زندگى اجتماعى بشر مى باشد؟
توضيح آن كه مبانى نظرى دوگانه فوق الذكر خود 
متعلق به دو جريان عمدۀ جامعه شناسى بورژوايى 
نويسندگان  چنانچه  باشند.  مى  ماركسيستى  و 
نيز  شناسى"  جامعه  "فرهنگ  مشهور  اثر  انگليسى 
و  بورژوايى  شناسى  جامعه  اصوالً  كرده اند،  اشاره 
تئورى هاى كالسيك و اوليه آن در واكنش به تئورى 
جامعه شناختى درک مادى تاريخ كه توسط ماركس 

و انگلس رشد يافت، پا به عرصه ظهور نهادند. 
جامعه شناسى بورژوايى كه در اساس و جوهر خود 
دارى  سرمايه  سيستم  ماركسيستى  نقد  به  پاسخ  در 
و با هدف توجيه نظرى  وضع موجود و پيدايى راه 
بى ثبات  فرآيندهاى  براى  كارانه  محافظه  هاى  حل 
بنيان  سرمايه  اجتماعى  مقدس  نظم  مخل  و  كننده 
گذاشته شد، در روند رشد و گسترش خود، به دايرۀ 
تحقيقات در باب بررسى نقش زنان در جنبش ها 
و تغييرات اجتماعى راه يافت، به طورى كه امروزه 
نيز مبانى نظرى بخشى از پژوهش هاى اجتماعى را 

دهد  مى  سامان 
كه مطالعات زنان 
را در دستور كار 
داده  قرار  خود 

اند.
ليكن بايد توجه داشت كه اصوالً با اتخاذ پايه نظرى 
مزبور، تحقيق و پژوهش به معناى دقيق علمى راجع 
به نقش زنان در روند جنبش ها و تغييرات اجتماعى 
مشخص  قبل  از  نتايج  كه  چرا  بود،  نخواهد  ميسر 
با  تحقيقاتى  چنين  تر،  روشن  عبارت  به  است. 
مراجعه به تاريخ و گزينش شواهد دلخواه، با اتكا 
كنند  مى  اثبات  شده،  آورى  جمع  هاى  داده  بر 
يا  و  ها  جنبش  رشد  و  ظهور  فرآيند  در  زنان  كه 
مردان  با  مقايسه  در  نظر،  مورد  اجتماعى  تغييرات 
به مراتب نقش كمترى به عهده داشته اند، به همين 
دليل مجريان چنين پژوهش هايى بدون آنكه به سير 
زنان  اقتصادى  و  اجتماعى  حيات  تاريخى  تطور 
توجه نمايند، به درون مرزهاى تاريخى آن ساختار 
اجتماعى كه جنبش و يا تغيير اجتماعى مزبور در آن 
ظهور يافته، مراجعه كرده و هم چون كالبدشناسان 
ابتدا به شناسايى و تعيين هويت پديده مورد مطالعه 
پرداخته و سپس هم چون فيزيولوژيست ها وظيفه 
يا كاركرد آن را بررسى مى كنند و در نتيجه گيرى 
چنانچه وظيفه اش را در مسير حفظ ثبات و تعادل 
سيستم اجتماعى به درستى ايفا نموده باشد، آن را 
پديده اى بهكاركرد و در غير اين صورت دژكاركرد 

مى نامند. 
از اينروى اين نوع پژوهش ها با اتخاذ چنين مبانى 
تجربه  از  پيش  عمده  داده  يك  طرفى  از  نظرى، 
در  پديده  به  بخش  هويت  اجتماعى  نظام  يعنى 
دست مطالعه و ارزش هاى حاكم بر آن را از قبل 
و  تفسير  با  ديگر  طرف  از  و  دارند  مى  مفروض 
مورد  مفاهيم  وسيله  به  پژوهش  موضوع  بازخوانى 
كه  موجود  دارى  سرمايه  اجتماعى  سيستم  پذيرش 
به خود مجريان تحقيق نيز هويت بخشيده است، به 
معكوس خوانى پديده هاى مشخص تاريخى اقدام 

مى ورزند.
جامعه  در  امروزه  كه  پژوهشگرى  ديگر،  بيانى  به 
اياالت متحده آمريكا و يا ايران ـ كه هر دو بنوعى 
تحت سيطره روند جهانى مفاهيم فرهنگى و سياسى 
بورژوازى و ارزش هاى مرد ساالرى قرار دارند ـ 
جامعه  تئورى هاى  از  منتج  نظرى  مبانى  به  اتكا  با 
ظهور  در  زنان  نقش  مطالعه  به  بورژوايى،  شناسى 
و گسترش جنبش ها و تغييرات اجتماعى مبادرت 
مى ورزد، تنها مى تواند در پى آن باشد كه ميزان دقيق 
تأثيرگذارى زنان را بر موضوع تحقيق مشخص سازد 
و در نتيجه گيرى ـ البته اگر از ايدئولوژى تبعيض 
زنان  كه  نمود  خواهد  اعالم  ـ  نباشد  متأثر  جنسى 
چنين و چنان نقشى را ايفا نمودند ولى درصد نقش 

آفرينى آنان درمقام مقايسه با مردان ناچيز 
متأثر  مذكر  فرهنگ  از  اگر  و  است  بوده 

ژ  نقد مبان نظر جامعه شناس بو
نا  قا  بيژن رنجبر حو حتق
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ابتداى  همان  از  آن،  از  دفاع  منظور  به  باشد، 
شروع فرآيند تحقيق در صدد بر مى آيد تا به 
هر وسيله ممكن و با گزينش محض ارزشى 
شواهد و داده هاى تاريخى و گاه تحريف آنها، به ثبوت 
و  ظهور  پروسه  در  نقشى  گونه  هيچ  زنان  كه  برساند 
ناگفته  و  نداشته اند  عهده  به  مطالعه  مورد  پديده  رشد 
پيداست كه علت آن را به زعم خود به حساب مادونى 
ذاتى! جنس مونث مى گذارد، و در پايان به اصطالح 
تحقيق اش و در بخش پيشنهادات اين توصيه به چشم 
مى خورد كه مبادا اجازه دهيد تركيب مقدس تاريخى 
موجود كه ساخت طبقاتى كنونى نيز آن را تصديق مى 
كند برهم خورد، زيرا زنان براى اين خلق شده اند كه 
در خدمت مردان باشند و عمر را در عرصه آشپزخانه، 
رسانند  پايان  به  خدماتى  هاى  حوزه  و  پرورى  كودک 
و اصوال زنان به هيچ وجه نمى توانند عناصرى سياسى 
باشند، لذا دخالت آتى آنان در نحوه شكل گيرى امور 
سياسى و اجتماعى تخطئى از وظايفى است كه طبيعت 

به عهده ايشان واگذاشته است.
ورطه  به  پژوهش هايى  چنين  مجريان  طريق  اين  از 
خالل  از  واقعيت  تفسير  و  غيرعلمى  نتيجه گيرى هاى 
دارى  سرمايه  اجتماعى  سيستم  بر  حاكم  هاى  ارزش 
گرفتار  هستند،  آن  از  بخشى  نيز  آنان  خود  كه  موجود 
مى آيند، به طورى كه جامعه شناسى هم چون پارسونز 
«نه تنها به تشريح وابستگى زنان و موقعيت فرودست 
بلكه  پردازد  مى  آمريكا  متحده  اياالت  جامعه  در  آنان 
كاركردى  لحاظ  از  امر،  اين  كه  مى كند  اشاره  صريحًا 
و  دارد  ضرورت  خانوادگى  همبستگى  حفظ  براى 
حفظ  براى  كاركردى  لحاظ  از  خانوادگى  همبستگى 
ساخت طبقاتى جامعه الزم است. اگر ساخت طبقاتى 

نابود شود، جامعه نيز از بين خواهد رفت».
آنچه  ميان  پژوهش هايى  چنين  كه  است  توجه  شايان 
كه در جامعه امروز وجود دارد و آنچه كه قبال وجود 
داشته و آنچه كه مى بايست در يك جامعه تغيير يافته 
بررسى  در  و  نيستند  قائل  تفكيك  باشد،  داشته  وجود 
اجتماعى،  تغييرات  و  جنبش ها  در  زنان  آفرينى  نقش 
در  را  آنان  ناچيز  نقش  و  معلول  طريق  از  را  معلول 
جنس  فرودست  اجتماعى  پايگاه  با  روندهايى  چنين 
مونث و برترى همه جانبة كنونى جنس مقابل توضيح 

مى دهند.
ليكن تنها چيزى كه به ذهن مجريان اين گونه تحقيقات 
خطور نمى كند اين پرسش است: چگونه درحالى كه 
مردان  مطلق  برترى  مدافع  ايدئولوژى  و  مقابل  جنس 
و  اقتصاد  فرهنگ،  دولت،  سياست،  خانواده،  رأس  در 
كند،  مى  خودنمايى  بالمنازع  قدرتى  چون  هم  جامعه 

زنان قادر به ايفاى همين نقش ناچيز نيز بوده اند؟
سنت  محدوديت  دليل  به  تحقيقاتى  چنين  بهرحال 
تحليلى خود در چارچوب سيستم سرمايه دارى موجود 
و نيز ماهيت ضد تاريخى خويش و بى توجهى به دو 
جنبه اساسى و حاد پروسه تاريخى زندگى اجتماعى نوع 
بشر يعنى تكامل و تضاد و ناديده انگاشتن عصيان هاى 
پردامنه و انقالبات اجتماعى و هم چنين ارائه تصويرى 
غير واقعى از جامعه فاقد قابليت هاى علمى الزم براى 
توضيح و تحليل روند نقش آفرينى زنان در جنبش ها 

و تغييرات اجتماعى هستند.
اين  از  سئواالتى  به  علمى  و  واقعى  پاسخ  يافتن  براى 
دست كه چرا زنان در فرآيند ظهور و گسترش جنبش 

ها و تغييرات اجتماعى در مقام مقايسه با مردان از سهم 
كمترى برخوردار بوده اند، ناگزير از توجه به فراسوى 
كه  هستيم  معينى  طبقاتى  و  اجتماعى  سيستم  مرزهاى 
پديده تاريخى در دست پژوهش در آن به وقوع پيوسته 
نظر  به  مناسب  نظرى  مبانى  آن  وصف  اين  با  است. 
و  تئوريك  مبانى  باشد از  آميزه اى  لزومًا  كه  رسد  مى 
پژوهشى در سطوح جامعه شناسى كالن (سطح نظرى) 
و جامعه شناسى خرد (سطح عملى)، زيرا با يارى گرفتن 
از جامعه شناسى كالن، مى توان به يكى از جنبه هاى 
اساسى زندگى انسان، يعنى تغيير و تكامل پرداخت و 
پاسخ علمى برايش يافت، افزون بر اين آشكار است كه 
بسيارى از مسايل جامعه شناسى خرد، مانند دگرگونى 
اشكال  تكامل  و  ماهيت  تغيير  و  زنان  جايگاه  و  نقش 
فهم  و  درک  قابل  هنگام  آن  تنها  آن،  نظاير  و  خانواده 
خواهند بود كه درمتن روندهاى گستردۀ  اجتماعى و 
تاريخى مورد بررسى و شناسايى قرار گيرند وهم چنين 
با توجه به اينكه «بنياد علوم بر مقايسه ها استوار است، 
به منظور درک و فهم هر چيز ما ناگزير بايد آن را با 
چيزهاى ديگر مقايسه كنيم، اعم از اينكه شباهتى ميان 
عناصر مورد مقايسه وجود داشته باشد يا نه»، بنابراين 
الزم مى آيد كه تحقيقات زنان و بطور مشخص بررسى 
و  ها  جنبش  يابى  شكل  روند  در  مونث  جنس  نقش 
شكل  عمدۀ  انواع  مقايسه  دربستر  اجتماعى  تغييرات 
تاريخ  فرآيند  در  كه  اجتماعى  ـ  اقتصادى  بندى هاى 
ظهور، زوال و ظهور يافته اند، صورت پذيرد، در نتيجه 
رهيافت  به  توجه  علمى،  نتايج  به  دستيابى  منظور  به 

ماركسيستى موضوع گريز ناپذير است.
انديشه  و  ماركس  تأثير  كه  است  مديدى  هاى  سال 
چنانچه  و  رود  مى  فراتر  ماركسيسم  مرزهاى  از  وى، 
جامعه  نظير  اجتماعى  علوم  است،  آشكار  نظر  اهل  بر 
شناسى، اقتصاد سياسى و مانند آن، بسيارى از ايده هاى 
علمى مهمى را كه توسط ماركس رشد و تكامل يافت 
فراهم  را  علمى  معرفت  عرصه  در  انقالب  موجبات  و 
ساخت، جذب كرده اند، به طورى كه امروزه «اين علوم 
تنها  اگر  حتى   ... تصورند  قابل  غير  ها  ايده  آن  بدون 

چيزى براى مجادله باشند».
مادى  شناخت  تئورى  ژرف  تأثير  اهميت  به  نظر  لذا 
تاريخ برعلوم اجتماعى و نيز وجود دستاوردهاى عظيم 
و گسترده معرفتى آن از يك سو و هم چنين از سوى 
زنان  اجتماعى  جايگاه  كه  واقعيت  اين  به  توجه  ديگر 
و  مولد  نيروهاى  تكامل  تأثير  تحت  تاريخ  طول  در 
نيز  و  بوده  متغير  توليد  هاى  شيوه  و  ابزار  دگرگونى 
ميزان تاثيرگذارى آنان بر روند ظهور، گسترش و زوال 
و  جايگاه  از  تابعى  اجتماعى  و  سياسى  هاى  پديده 
موقعيت جنس مونث در سازمان اقتصادى جامعه شكل 
كه  تاريخى  روندهاى  آن  نظرى  تحليل  است،  پذيرفته 
مجموعه اى ازعوامل دگرگونى و تحول نقش زنان در 

طول تاريخ را در خود نهفته دارند، الزام آور است.
 بنابراين مبانى نظرى منتج از جامعه شناسى ماركسيستى 
راه گشاى فهم پژوهشگران اجتماعى بوده، امكان درک 
علمى آنان را از روندهاى تاريخى از جمله تاريخ تحول 
رابطة  يك  در  كه  زنان  اقتصادى  و  اجتماعى  موقعيت 
جنس  آفرينى  نقش  چگونگى  با  تنگاتنگ  و  همبسته 
مونث در پروسه پيدايى جنبش ها و تغييرات اجتماعى 

قرار دارد، ميسر مى سازد.
                        مهرماه 1387 

                             مهوش قديريان

دختر زاده شدم
من دختر زاده شدم

تا عروسك و جارو به دستم دهند
طراز پيرهن مردان را زركشم

و غبار خانه بروبم.

بردار كوچكم در كوچه بازى مى كند
برادرم با دوچرخه به كوچه ها مى زند

من دركنج خانه مى مانم.

من دختر زاده شدم
در فصل سئوال و جست و جو

چرايم بى جواب ماند و
جست و جو هايم بى حاصل.

برادرم در خم و پيچ كوچه ها
در بازى با خاک و سنگ
زندگى را تجربه مى كند

تجربه من از ديوارها برنمى گذرد.
من كوچه ها را نمى شناسم

من دختر زاده شدم
تا در طلوع بلوغ

چشم وحشت زده ام
چون آهويى بى قرار

راز مرا برمال كند.

برادرم امشب به خانه نيامد
او ديگر براى خودش مردى است

من دختر زاده شدم
تا در پس هر جنگى بازنده باشم

و در اطاله صلح
قربانى شوم.

در جنگ
سربازان مغول و نوچگان تيمور

غريو درد مرا در گنبد ميناى آسمان 
طنين افكن كنند،

در صلح
امير و خادمانش.

در پس هر جنگى
خواهرانم جامه پلشت فاحشگان را 

بر تن مى كنند
در آرامش هر صلحى

در مجلس عشرت سروران خويش 
ساغر مى گردانند.

من 
آرى دختر زاده شدم.

برگرفته از كتاب جمعه شماره 32
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 74 جمعيت  از  صد  در   51 كه  ايران  جامعه  در 
حاكميت  مى دهند،  تشكيل  زنان  را  آن  ميليونى  
سرمايه درآميخته با قوانين و شرع اسالمى، با بكار 
گرفتن كليه ارگان هاى سركوب و به خدمت گرفتن 
و  اجير  هاى  رسانه  و  مذهبى  و  آموزشى  نهادهاى 
فرودست  موقعيت  مردساالرانه،  فرهنگ  به  اتكا  با 
جامعه  در  چنان  را  آنان  لحظه  هر  تحقير  و  زنان 
نهادينه كرده است كه ايران به يكى از برجسته ترين 
نمادهاى  بيحقوقى و موقعيت بردگى آور زنان در 

جهان تبديل شده است.
امروز و در اوايل قرن بيست و يكم، سهم زنان از 
بازار كار ايران فقط 15 در صد است و اين نشان 
ايران  كار  بازار  در  آشكار  جنسى  تبعيض  دهنده 
است.  در مناسبات توليد سرمايه دارى ايران مانند 
حتى  سوم  جهان  به  موسوم  كشورهاى  از  بسيارى 
پيش  كه  اجتماعى  توليد  عرصه  به  زنان  يافتن  راه 
شرط رهايى زنان است، بمعنى آزادى و فارغ شدن 
زنان از وظايف شاق كار خانگى و مسئوليت سنگين 
ديگر  طرف  از  نيست.  فرزندان  پرورش  و  تربيت 
نظام سرمايه دارى و مرد ساالر در آميخته با مذهب، 
جنس  موقعيت  به  زنان  راندن  و  جنسى  تبعيض 
نهادينه  و  ساختارى  چنان  نيز  كار  بازار  در  را  دوم 
استقالل  كسب  براى  زنان  مبارزه  كه  است  كرده 
كرده  دشوار  و  پيچيده  بسيار  را  مردان  از  اقتصادى 
است. شيوه تفكر غالب و فرهنگ جامعه كه فرهنگ 
طبقه حاكمه است، در راستاى بازتوليد نيروى كار 
ارزان براى سرمايه داران تنها مرد را نان آور خانه 
مى داند و اين خود يكى از عوامل سلطه اين نظام 
تبعيض جنسى در بازار كار است. اين نظام تبعيض 
جنسى، زنان را بمثابه بردگان بى اجر و مزد سرمايه، 
بدون بهره مندى از بيمه بيكارى و ديگر تامين هاى 
عدم  اين  است.  كرده  رها  خانه  كنج  در  اجتماعى 
زنان  پاى  به  سنگينى  وزنه  مانند  اقتصادى  استقالل 
در مبارزه آنان براى احقاق برابرى حقوقى با مردان 

عمل مى كند.
اگر چه سهم زنان در بازار كار بسيار محدود است 
در  جنسيتى  جداسازى  نيز  محدوده  همين  در  اما 
با  مشاغلى  كند.  مى  ايفا  نقش  مشاغل  بندى  طبقه 
نيمه  كارهاى  مهارت،  فقدان  پايين،  دستمزدهاى 
عمدتا  پايين  مزاياى  با  روزمزدى  و  موقت  و  وقت 
به زنان اختصاص دارد. افزايش سريع جمعيت زنان 
تحصيل كرده و داراى دانش عالى در ميان زنان آماده 
بوجود  سنتى  ساختار  اين  در  چندانى  تغيير  بكار 
تقسيم  در  جنسيتى  نابرابرى  اين  و  است.  نياورده 
در  دارد.  بدنبال  را  دستمزدها  در  نابرابرى  مشاغل، 
اولين  زنان  جنسى  آپارتايد  بر  مبتنى  كار  بازار  اين 

كسانى هستند كه تحقير و اذيت و آزار مى شوند و 
زير تيغ اخراج قرار مى گيرند.

 در كردستان زنان در موقعيت دشوارترى قرار دارند. 
زنان  عالوه بر كار خانگى، اغلب به كار كشاورزى، 
قالى بافى و كارهاى دستى خانگى اشتغال دارند و يا 
به  همراه خانواده هاى خود درگرماى طاقت فرساى 
آجرپزى ها  در  زيستى  امكانات  كم ترين  با  تابستان 
و  كشاورزى  بخش  و  خانه دار  زنان  مي كنند.  كار 
دامپرورى هيچ دستمزد و بيمه اى را شامل نمي شوند 
و زنان قالى باف و ساير زنان كارگر  كه اكثرأ در 
مشمول  مي كنند  كار  كوچك  كارگاه هاى  يا  منازل 
ايران  كردستان  مرزى  نوار  در  نيستند.   كار  قانون 
تامين  براى  به ناچار  كه  زنانى  نيستند  كم  وعراق 

معيشت به كار كولبرى پرداخته اند. 
با اين نظام آپارتايد جنسى در محيط زندگى و بازار 
 20 رسمى  آمارهاى  به  بنا  كه  اى   جامعه  در  كار 
 50 مستقل  پژوهشى  مراكز  آمار  طبق  بر  و  درصد 
در صد مردم آن زير خط فقر بسر مى برند، فقر هر 
روزه بيشتر چهره زنانه پيدا مى كند، بازار تن فروشى 
دختران  شمار  بر  يابد،  مى  رونق  سكس  تجارت  و 
تن  و  جان  بيشترى  زنان  شود،  مى  افزوده  فرارى 
يك  در  و  مى سپارند  آتش  هاى  شعله  به  را  خود 
كالم زنان بيشتر از همه اقشار ديگر جامعه قربانى 
سالمتى  زمينه  در  شوند.  مى  اجتماعى  آسيب هاى 
زنان،  جدا از بيمارى هاى ناشى از سوءتغذيه در 
خانواده هاى كم درآمد و مرگ و مير ناشى از فقر، 
ميان  در  افسردگى  و  روانى  بيمارىهاى  اضطراب، 
بدليل  روستاها  در  اند.  يافته  افزايش  بشدت  زنان 
فقر شديد، سالمتى زنان و كودكان بسيار پايين بوده 
و زنان زيادى هنگام زايمان جان خود را از دست 
مي دهند و يا از سوءتغذيه و بيماری هاى ديگر رنج 
مي برند. در سال هاى اخير متاسفانه، آمار خودكشى 
و خودسوزى در ميان زنان كردستان  باال رفته است. 
قتل ناموسى و  ناقص سازى جنسى زنان و محروم 
ايران  از  مناطقى  در  جنسى  لذت  از  آنان  نمودن 
بمنظور "حفظ عفت آنان" ، از جمله در مناطقى از 

كردستان هنوز متداول است.
جنبش زنان ايران در اين شرايط فالكت بار اقتصادى 
و در حالى كه زنجير قانون  ارزش نيمه مرد قائل 
اجتماعى  زندگى  شئون  كليه  در  زنان  براى  شدن 
ادامه  خود  مبارزه  به  همچنان  دارد،  پا  و  بدست  را 
داده است. در حالى كه با موج دوم سركوب دولت 
احمدى نژاد هزاران تن از زنان به اتهام عدم رعايت 
قوانين اسالمى بازداشت و به بيدادگاه هاى جمهورى 
اسالمى احضار شدند، زنان در محيط كار، در محيط 
خانواده و در كليه عرصه هاى زندگى اجتماعى با 

دست  مذهبى  دارى  سرمايه  رژيم  ستيز  زن  قوانين 
و پنجه نرم كردند. به شمار زنان مراجعه كننده به 
دادسراها در اعتراض به قوانين و موقعيت خفت بار 
عليه  بيشترى  زنان  شد.  افزوده  خانواده  در  زنان 
زنان  آورى  روى  كردند.  عصيان  مردساالر  قوانين 
كه  سالى  در  كرد.  پيدا  افزايش  عالى  تحصيالت  به 
گذشت زنان به يك پاى جنبش راديكال دانشجويى 
تبديل شدند. زنان در كردستان در صف مقدم دفاع 
از حقوق كودكان و هم سرنوشتان خود قرار گرفتند 
جنبش  آتش  كردستان  كارگر  طبقه  دوشادوش  و 
انقالبى كردستان را شعله ور نگاه داشتند. در عرصه 
مطبوعات و روشنگرى نيز تعداد و حجم مقاالت، 
جانب  از  كه  سايت هايى  و  ها  وبالگ  نشريات، 
فعالين جنبش زنان انتشار يافته و يا اداره مى شوند 
و رواج آگاهى نسبت به موقعيت زنان در جامعه، در 

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

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

زنان را بر مال مى كند.
سوسياليستى  گرايش  تنها  گرايشات،  اين  ميان  در 
مى تواند پيشروى جنبش زنان را تامين كند، جنبش 
است  قادر  و  دهد  عبور  كنونى  مرحله  از  را  زنان 
ميدان  زحمتكش را به  كارگر و  زنان  نيروى عظيم 
كه  زمانى  تا  زنان  جنبش  بكشاند.  متحدانه  مبارزه 
ظرفيت ها و تحركات خود را به فعالين و نخبگان 

و  واقعى  جايگاه  تواند  نمى  سازد  محدود 
شايسته خود را باز يابد.

جنبش زنان
برگرفته از گزارش سياسى كميته مركزى

 به  كنگره سيزدهم كومه له
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خطوط اصلى استراتژى 
سوسياليستى در جنبش زنان

سرمايه  طبقاتى  نظام  در  زنان  ستمكشى  ريشه   _
دارى نهفته است. بدون رواج آگاهى به ريشه هاى 
ستمكشى زنان و مبارزه براى ريشه كن كردن اين 
مؤثرى  مبارزه  بود  نخواهند  قادر  زنان  ستمكشى 
ستيز  زن  قوانين  و  ساالرانه  مرد  فرهنگ  عليه 

ارتجاع مذهبى را پيش ببرند.
بدون تعرض به مناسبات سرمايه دارى جنبش   _
با  حقوقى  هاى  نابرابرى  به  نمى تواند  حتى  زنان 
دارد  اقتصادى  هاى  نابرابرى  در  ريشه  كه  مردان 
پايان دهد. هر گونه پيشروى جنبش زنان در زمينه 
تعرض  گرو  در  مردان  با  برابر  حقوق  به  دستيابى 
آن  نشاندن  عقب  به  و  دارى  سرمايه  مناسبات  به 

است.
و  شدن  اى  توده  زنان  جنبش  پيشروى  شرط   _
اجتماعى شدن اين جنبش است. براى تبديل شدن 
اجتماعى  و  اى  توده  جنبش  يك  به  زنان  جنبش 
ابعاد  در  را  زحمتكش  و  كارگر  زنان  توده  بايد 
ميليونى به ميدان مبارزه آورد و براى انجام اين امر 
بايد بر استقالل اقتصادى زنان و بر خواست ها و 
نيازهاى رفاهى زنان تاكيد كرد و مسير تحقق اين 

خواست ها را نشان داد.
حريم  كه  آنجا  از  ايران  بورژوازى  ليبراليسم   _
مالكيت خصوصى را مقدس مى شمارد و استراتژى 
آن پيروى از برنامه هاى نئوليبراليسم اقتصادى رايج 
خواست هاى  نمى تواند  است،  جهان  سطح  در 

حقوقى زنان را متحقق كند.
_ طبقه كارگر بنا به ماهيت خواست هايى كه دارد و 
از آنجا كه اكثريت زنان را زنان كارگر و زحمتكش 
زنان  جنبش  استراتژيك  متحد  دهند  مى  تشكيل 

است.
جنبش زنان با خواست هايى كه دارد در اولين   _
قدم با سد اختناق رژيم جمهورى اسالمى روبرو 
اختناق  سد  اين  شكستن  هم  در  براى  شود.  مى 
جنبش زنان نمى تواند در انزوا از ديگر جنبش هاى 
پيروزمندانه  را  خود  مبارزه  اجتماعى  دمكراتيك 
جمهورى  اختناق  راندن  پس  براى  برد.  پيش  به 
جنبش هاى  با  عمل  اتحاد  و  همكارى  اسالمى 

دمكراتيك ديگر ضرورى است.
بر  آگاهى  با  زنان  جنبش  در  سوسياليست  فعالين 
مبانى استراتژى سوسياليستى در جنبش زنان، بدون 
با  مرزهايشان  و  خط  شدن  مخدوش  نگران  آنكه 
ديگر گرايشات درون جنبش زنان شوند مى توانند 
(اين  زنان  مطالبات  و  خواست ها  از  بخشى  هر 
بيانيه  ايران،  كمونيست  حزب  برنامه  در  مطالبات 
حقوق زن، برنامه كومه له براى حاكميت مردم در 
كردستان نيز بيان شده است) را مبناى اتحاد عمل 
خود با گرايشات ديگر در جنبش زنان قرار دهند، 
جزئى  ولو  خواستهاى  براى  اى  مبارزه  هر  در  و 

زنان فعاالنه شركت كنند.

                            

       شاملو  مي ماند 
   

تو باز مي آيي. 
با ميالد يكي كودک 

و الی الی  مادران حزن 
                    - كه رؤيای عشقي ممنوع را 

                      به تحميل "نجابت"، لب گزيده اند – 
  

تو مي آيي 
در شادبازی كودكان شهر 
كه خنده ی مهتابي شان 

گريز سالوسي ست. 
 

درعشق دختران شرم  
كه با پرتاب گل سرخي 
شراره ی جان سوزان را 

به سواران دشت 
                       - كه جسارت شان ، تنها حقيقت شان 
                         سينه ی خونين شان تنها حجت شان 

                         و شعر تو، 
                                         تنها سرود شان است – 

                                                                       هديه مي كنند. 
   

تو باز مي آيي 
                 در سالم رهگذران كوچه های صبح 

                 روزهای  "كار" 
                 و بستر شب های خستگي. 

  
تو باز مي آيي 

                  بر سفره ی هفت سين نوروز 
                  با بهار 

                          و شكوفيدن دست های غارت شده 
                          در فصل گل شكوفان لب های به خون خشكيده . 

   
  

تو، 
    چاووشي خوان كاروان انسان 

    در جشن بار عام  "آزادی" 
    با واژه های  آفتاب و آب و آينه، 

كه در هزارتوی  جادوی شعر 
راهي به زيبايي "بامداد" مي جويند، 

                                                   باز مي آيي . 
  

                                                                          
                                   مرداد 79  در سوگ شاملو 
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ساعت 6 بعدازظهر روز پنج شنبه هفتم آبانماه سال 
از  رفيقى  اكتبر 1987  نهم  و  بيست  با  برابر   1366
جنبه هاى  بهترين  انسانى  تجسم  كه  رفت  ما  ميان 
روز  آن  در  بود.  ما  ميان  در  سوسياليستى  حركت 
پيشتاز،  و  پيكارجو  كمونيست  شفيعى،  جعفر  دكتر 
از رهبران حزب كمونيست ايران، در يك تصادف 

شديد اتومبيل جان باخت. 
رويدادى سخت تلخ و ناگوار براى صفوف كومه له 
كارگران  همة  براى  نيز  و  كمونيست  حزب  و 
خود  اميدهاى  او  وجود  در  كه  زحمتكشانى  و 
آينده  به  اعتمادشان  بر  او  وجود  و  مى ديدند  را 

مى افزود. 
و  شفيعى  جعفر  رفيق  مبارزاتى  و  سياسى  حيات 
حتى زندگى  شخص اش بسيار غنى و پرجانبه بود، 
و  كمونيستى  جريان  مبارزه  دوره  يك  چكيدۀ  او  

انقالبى و نماينده پرشور اين جريان بود. 
جنبش  در  شده  شناخته  چهره  شفيعى  جعفر  رفيق 
كمونيست،  حزب  بنيانگذاران  از  ايران  كمونيستى 
حزبى   رفقاى  كارگران،  ميان  در  محبوب  رهبرى 
از  و  كردستان  مردم  مبارز  و  ستمديده  توده هاى  و 
جمله كسانى است كه حزب ما بسيارى از پيشروى 

هاى خود را به او مديون است. 
در  سياسى  مبارزه  ها  سال  طى  شفيعى  جفعر  دكتر 
و  شاه  رژيم  عليه  سرمايه،  ستم  و  جور  نظام  برابر 
رژيم جمهورى اسالمى و در رهبرى جنبش انقالبى 
سنگينى   و  پرمسئوليت  وظايف  كردستان  مردم 
برعهده داشت. او در مسئوليت ها و موقعيت هاى 
مختلف تشكيالتى، در كميته مركزى  كومه له و دفتر 
سياسى و كميته مركزى حزب كمونيست ايران، در 
و  ها  نوشته  در  حزبى،  ونشريات  راديو  سردبيرى 
و  تشكيالتى  متعدد  ماموريت هاى  ها،  سخنرانى 
حزبى  و  سياسى  وظايف  همه  انجام  در  كلى  بطور 
نمونه برجسته اى از  كاردانى  و فداكارى و يكى 
از پرچم داران و پيشتازان پر ارج و خستگى ناپذير 
كومه له وحزب كمونيست ايران در تبليغ و ترويج 
متشكل  و  نمودن  متحد  كردن،  آگاه  در  كمونيسم، 
ساختن كارگران، در افشاى عوام فريبان و دشمنان 

مردم  و طبقه كارگر بود.
بعنوان يك پزشك انقالبى و دوست مردم زحمتكش، 
كه  كرد  كسب  محبوبيتى  چنان  شفيعى  جعفر  دكتر 
كسب آن ابدا ساده نيست. رابطه او با مردم بعنوان 
پزشك اصال در مقولة احساس مسئوليت و وجدان 
كامال   او  روش  برعكس  نمى شد.  خالصه  حرفه اى 
"غير حرفه اى" بود. در اين مورد نيز او مانند يك 
انقالبى واقعى عمل كرد. سخت ترين ماموريت ها، 

مسافرت ها و  زحمات بى 
اجر و مزد را براى بيماران، 
و براى محيط اجتماعى آن 
اقشار تهى دست كه معموال 
از او كمك مى جستند و او 
شتافت،  مى  كمك شان  به 
به  او  آورد.   مى  عمل  به 
محيط  در  ترتيب  اين 

اقشار  و  كارگران  از  اكثرا  كه  وسيعى  اجتماعى 
تهى دست تشكيل شده بود، بعنوان كسى كه دانش  
و  اجتماعى  موقعيت  اما  دارد  پزشكى  تخصص  و 
اجتماعى  قشر  از  پذيرد،  نمى  را  دكتر  يك  طبقاتى 
يكى  نيست،  "آنها"  از  يكى  بنابراين  و  نيست،  آنها 
از "ما" ست ظاهر مى شد، رابطه گسترده اى برقرار 
مى كرد. نفوذ او بنابراين صرفا نفوذ يك پزشك با 
عميق  انسانى  و  اجتماعى  هاى  علقه  نبود.  وجدان 
همين  به  و  شد  مى  ايجاد  آن  ماوراى  فراوانى  و 
دليل ماندگار برجاى مى ماند. به طور كلى برقرارى 
ارتباط  گيرا و عميق  انسانى  خصلتى بود كه هر 

آشناى جديدى هم بوجود آن در او پى مى برد. 
در فعاليت سياسى به معناى اخص كلمه، دكتر جعفر 
شفيعى محصول هيچ فعل و انفعال تشكيالتى نبود 
خصلت  حزبى  كادر  يك  بعنوان  وى  توصيف  و 
نماى بسيار ناقص و نارسايى از اوست. كسانى كه 
از نزديك با كارنامه سياسى او آشنايى دارند اين را 
بخوبى مى دانند. او با خود مجموعه اى از فعاليت 
نيز  و  مبارزاتى  انرژى  و  اجتماعى  نفوذ  و  سياسى 
بود  آورده  گرد  سياسى  تفكر  و  خالقيت  و  ابتكار 
ارگان  در  حتى  سرعت  به  بود  غيرممكن  ديگر  كه 
رهبرى  كومه له قرار نگيرد، وهمين طور هم شد. 
واقعى  رابطه  همين  هم  ايران  كمونيست  حزب  در 
جنبش  كادر  الحال  فى  او  داشت:  وجود  وى  با 
كمونيستى ايران  و انقالبى برجسته اى بود كه جاى 

خود را در رهبرى حزب مى يافت. 
اين  و  كرد  مى  كار  انقالب  براى  وجود  باتمام  او 
را در تمام شرايط از پيش مى برد. چه در غوغاى  
شتاب آور دوره انقالب، چه در شرايط زيستى محيط 
كومه له با زخم معده اى كه داشت و زير بيم دائمى 
حمالت نظامى رژيم اسالمى، و چه مدت كوتاهى 
كه در اروپا به سر برد و بدون خستگى  شبانه روز 
را به كار مطالعه و نوشتن صرف مى كرد. انرژى و 
پشت كارى بى اندازه قوى، از آن نوع كه به سادگى 
در همه يافت نمى شود، كاراكتر او را شكل مى داد. 
از اينكه كارى را كه راضى اش نمى كرد، ده بار از 
شتاب  همان  با  بار  هر  و  نداشت  ابايى  بگيرد  سر 

و با همان ولع اوليه كار 
مى كرد. اشتهاى او براى 
خواندن، براى مجادله، و 
براى بحث بر سر مسائل 
بود.  سيرى ناپذير  فكرى  
مى  كار  سخت  چنان 
كرد كه گويى مى دانست 
برايش  كمى  فرصت  كه 
و  شور  با  چنان  حال  عين  در  است.  مانده  باقى 
از  شادمانه  و  داشت  مى  دوست  را  زندگى  شوق 
كوچكترين مظاهر آن لذت مى برد كه گويى هرگز 

به مرگ فكر نمى كند. 
دكتر جعفر يك ماركسيست متعهد به معنايى واقعى 
لم  معناى  وى  نزد  امر  اين  اينكه  بدون  بود،  آن 
باشد.  داشته  را  آماده  و  حاضر  هاى  داده  بر  دادن 
و  نظرى  و  سياسى  كنجكاوى  بود،  جستجوگر  او 
ميل به باز كردن افق هاى تازه در او تمام نشدنى به 
نظر مى رسيد. او، همچنان كه جريانى كه وى يكى 
از بهترين نمايندگانش بود، رهرو راههاى ناپيموده 
بود. با وجود تمام ارتباطات محلى گسترده اى كه 
داشت، از محلى گرايى به دور بود. با وجود تعلقش 
سوسياليسم  كمونيست ايران، چهارچوب  به حزب 
كرد.  مى  احساس  وتنگتر  تنگ  خود  براى  را  ايران 
يك  به  را  او  تكاپويش  و  فكريش  تعلق  او،  ذهن 
متعلق  و  عالقمند  پيش  از  بيش  جهانى   جنبش 

مى ساخت. 
دوران  مخفى  ماركسيستى  محافل  در  شركت  از 
تجربه  تا  كارگرى،  هاى  تماس  ترين  اوليه  و  شاه 
علنى  گسترده  فعاليت  از  سياسى،  زندان  و  ساواک 
در  وسيع  هاى  ترويج  و  اى  توده  سخنرانى هاى  و 
كردستان  در  سياسى  گشت هاى  تا  انقالب،  دورۀ 
گوناگونى كه كومه له با  و تا شركت در مذاكرات 
جريانات سياسى و منجمله يك زمان با جمهورى 
تبليغاتى  كار  هدايت  و  پيشبرد  از  داشت،  اسالمى  
در  ناپذير  خستگى  فعاليت  و  گسترده  انتشاراتى  و 
اين عرصه، تا حضور در صفوف پيشمرگان اتحاديه 
ميهنى در كردستان عراق بعنوان يك پزشك انقالبى 
قرار  آن   در  كه  شرايطى  ترين  سخت  از  يكى  در 
تا  حزبى  متنوع  هاى  ماموريت  انجام  از  داشتند، 
ايفاى نقش رهبرى در مقاطع و تصميم گيرى هاى 
گوناگون، دكتر جعفر شفيعى راهى طوالنى و متنوع 
و پرپيچ وخم را طى كرد. راهى كه او پيمود اگرچه 
درخشانش  شخصى  سجاياى  قوى  هاى  مايه  با 

رنگى ويژه يافته بود، اما نهايتا كارنامه رشد 
و بلوغ جريانى اجتماعى است كه در يك 

در گراميداشت
 بيست و يكمين سالگرد

 جانباختن 
 جعفر شفيعى

تنظيم: پويا محمدى
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نمونه برجسته فشرده شده بود. جريانى كه 
شعور  آورد،  مى  بر  سر  كومه له  قالب  در 
را  خود  سوسياليستى  خصلت  و  طبقاتى 
غير  سنتى  فكرى  و  اجتماعى  زوائد  با  نبردى  در 
خود  كند،  مى  تعميق  كارگرى   وغير  ماركسيستى 
و  رشد  روبه  اجتماعى  طبقه  يك  جزء  بعنوان  را 
محلى  قالب  كند، از  آگاه آن درک مى  خود  مدافع 
خود به نفع يك جريان حزبى راديكال و كمونيستى 
سراسرى گذر مى كند، و با اتكا بر آن روند اجتماعى 
و طبقاتى كه وى را پروبال داده بود، با ناسيوناليسم، 
پوپوليسم، سازش طبقاتى، مذهب، سنن عقب مانده، 
و با نيروهاى اجتماعى سرمايه و نمايندگان آن، به 
دنياى مبارزه اى بى امان پاى مى گذارد و در رابطه 
با آن و به اقتضاى آن هر آنچه را در خود نيز نارسا 
به  مى بيند  نظرانه  كوته  و  محدود  درک  بر  ومبنى 
باد انتقاد مى گيرد. مبارزه اين جريان سوسياليستى 
هنوز به فرجام نرسيده و به نيرو، ايمان، جسارت و 
پشتكار كسانى چون رفيق جعفر شفيعى نياز دارد. 

ما كمونيست ها جانباختگان را در هاله اى از تقدس 
براى  پيچيم.  نمى  رمانتيك  احساسات  يا  و  خرافى 
اكنون  هم  و  سازند  مى  زندگان  را  آينده  تاريخ  ما 
مبارزه اى زنده و واقعى با تمام اهميت آن در مقابل 
اينجاست  در  درست  اما  مى كند،  نمايى  خود  ما 
زنده  برايمان  شفيعى  جعفر  رفيق  ياد  ديگر  بار  كه 
ها  مصاف  در  امروز  كه  چون  فقط  نه  شود.   مى 
كه  دشوارى  اجتماعى  و  سياسى  هاى  كشمكش  و 
حزب كمونيست در پيش رو دارد، جاى او سخت 
خاليست، بلكه اساسا به اين خاطر كه همة كسانى 
طبقه  مبارزۀ  با  را  خود  خواهند  مى  كه  ما  ميان  در 
كارگر عميقا مربوط كنند، همة كسانى كه كمونيسم 
برايشان يك جنبش زنده و واقعى اجتماعى كارگران 
است و هدف خود را اداى سهم هر چه جدى تر به 
اين جنبش اجتماعى قرار داده اند، به حق به يكى از 
شريف ترين وسخت كوش ترين مبارزان اين راه، 
اداى احترام مى كنند و مهم تر از آن از وى الهام 

مى گيرند. 
جعفر  رفيق  از  گرفتن  الهام  و  گراميداشت  امروز 

شفيعى بسيار به موقع و درخور است. 

****                             
رفيق جعفر شفيعى در سال 1330 در شهر بوكان در 
يك خانواده مذهبى متولد شد . او تحصيالت ابتدائى 
و دبيرستانى اش را در اين شهر  به پايان رساند. در 
ممتاز  و  برجسته  آموزى  دانش  هم  تحصيل  دوران 
بود. در سال 1349 دبيرستان را به پايان برد و در 
همان سال به دانشكده پزشكى دانشگاه تبريز رفت. 
از همان دوران دبيرستان به ستم  و خفقانى كه رژيم 
كردستان   در  بويژه  و  بود  داشته  روا  مردم  بر  شاه 
بطور بارز و برجسته اى خودنمايى مى كرد، معترض 
را  زحمتكش  مردم  كه  ديگرى  مشقات  و  فقر  بود. 
اين  به  بود.  او  براى  جدى  اى  مسلئه  داد  مى  آزار 
ترتيب او با روحيه معترض و با افكار آزاديخواهانه 
وارد دانشگاه شده بود و به همين خاطر خيلى زود 
دانشجويى  جنبش  در  فعاليت  به  تبريز  دانشگاه  در 
پيوست. در همين دوره با ماركسيسم و ادبيات چپ 
آشنا شد و نخستين عالئقش با ماركسيسم و كومه له 

شكل گرفت. شركت در جنبش دانشجويى  نخستين 
عرصه مبارزۀ سياسى رفيق جعفر بود در مدتى كوتاه 
شهر  در  دانشجويى  جنبش  موثر  فعالين  از  يكى  به 

تبريز تبديل شد. 
از  كه  بارزى  آشنايى  زود  و  صميميت  يمن  به 
مدتى  در  توانست  بود،  او  برجسته  خصلت هاى 
و  صميمانه  پيوندهاى  و  روابط  از  انبوهى  كوتاه  
و  تبريز  شهر  زحمتكشان  و  كارگران  با  انقالبى 
براى  كه  كردستان  شمالى  شهرهاى  و  روستاها 
برقرار  رفتند  مى  تبريز  هاى  بيمارستان  به  معالجه 
كند. او در دوران دانشجويى خود در تبريز توانست 
دوستان بسيارى در ميان كارگران كفاش، قالى باف  
تالش  كند.  پيدا  تبريز  سازى  ماشين  كارگران  و 
سياسى  و  دوستانه  روابط  كه  بود  اين  اش  بى وقفه 
خود را با اين كارگران تا تبديل آنها به رابطه هاى 
تشكيالتى ارتقا و ادامه بدهد. در اثر اين تالش ها 
سياسى  فعاليت  رهبران  از  يكى  به  جعفر  دكتر 
وشهرهاى  كارگران  ميان  در  له  كومه  وتشكيالتى 

تبريز و بوكان تبديل شد. 
ساواک  توسط  شفيعى  جعفر  رفيق   1351 سال  در 
ماه  شش  از  پس  شد  زندانى  و  دستگير  شاه  رژيم 
سربلندى،  با  نيز  شكنجه  فشار  زير  از  و  زندان  از 
همانطور كه انتظار مى رفت، بيرون آمد. به محض 
آزادى از زندان كار مبارزاتى و تشكيالتى اش را از 
سر گرفت. اين بار نه به پزشكى بلكه به كارگرى 

پرداخت. 
يك  طى   1356 سال  در  شفيعى  جعفر  رفيق  
به  و  ميهنى  اتحاديه  نزد  به  تشيكالتى  ماموريت 
توده  مبارزات  گيرى  اوج  با  رفت.  عراق  كردستان 
اى مردم عليه شاه دوباره به كردستان ايران بازگشت 
و در نقش رهبر و سازمانده مبارزه توده اى ظاهر 
شد. او اين وظيفه را پس از حمله نظامى جمهورى 
 1358 سال  ماه  مرداد   28 در  كردستان  به  اسالمى 
نيز بخوبى و باشايستگى بسيار بعهده داشت. ظاهر 
شدن به عنوان يك رهبر در همه عرصه هاى فعاليت 
نمايندگى  هيات  در  عضويت  و  توده اى  و  سياسى 
خلق كرد به هنگام مذاكره با رژيم، وى را به مثابه 
يك رهبر فعال و همه جانبه در جنبش انقالبى به 
همگان شناسانده بود. سخنان پرشور و رهنمودهاى 
در  مردم  نفرى  هزاران  هاى  ميتينگ  در  روشن اش 

شهرهاى سقز و بوكان به ياد ماندنى است. 
روز  آخرين  تا   1358 سال  از  شفيعى  جعفر  رفيق 
حياتش عضو كميته مركزى كومه له بود. وى همانند 
ضرورت  به  عميقا  كمونيست  و  پيشرو  كادر  يك 
بود  واقف  كمونيستى  و  سراسرى  حزبى  تشكيل 
حزب  تشكيل  و  نهادن  بنيان  در  فعاالنه  خود  و 
كمونيست ايران شركت داشت.  دكتر جعفر شفيعى 
و  حزب  موسس  كنگره  كننده  برگزار  كميته  عضو 
خود نيز يكى از اعضاى فعال اين كنگره بود. وى 
عضو  جانباختنش،  زمان  تا  حزب  تشكيل  ابتداء  از 

كميته مركزى حزب كمونيست ايران بود. 
تشكيالتى  فعاليت  اعظم  بخش   1360 سال  از 
و  راديو  حزبى،  نشريات  رهبرى  و  هدايت  وى 
در  تبليغات  بويژه  حزب،  تبليغى  هاى  ارگان  ديگر 
و  او  شخصيت  وجود،   اين  با  اما   بود.  كردستان 
بود  برخوردار  آن  از  كه  را  جايگاهى  و  موقعيت 

بايد در پهنة وسيع تر و اجتماعى ترى باز شناخت. 
كردستان،  انقالبى  جنبش  رهبرى  در  نقش  ايفاى 
تالش براى گشودن افق روشن و گستردۀ انقالب و 
حكومت كارگرى در بطن اين جنبش، درافتادن با 
عادات، اخالقيات و فرهنگ كهنه و سنن ارتجاعى 
دوانيده  ريشه  مردم  درميان  سال  صدها  و  دهها  كه 
است، و ايجاد يك تشكيالت كمونيستى با پايه هاى 
پروسه  آن  زواياى  و  گوشه ها  اجتماعى  مستحكم 
مداومى بوده است كه رفيق جعفر به همراه يارانش 
و  داشت،  پيشروى  و  برجسته  نقش  آن  تحقق  در 
اين بدون وجود رهبران كمونيست و معتقدى چون 
امان  بى  درجنگ  او  شد.  نمى  ممكن  جعفر  رفيق 
و  افشا  در  ستمديده،  مردم  و  آزادى  دشمنان  عليه 
هاى  توده  و  مردم  رنگارنگ  دشمنان  كردن  رسوا 
زحمتكش، نقش برجسته خود را ايفا كرد و از خود 

سيماى يك رهبر انقالبى  وتوانا برجاى گذاشت. 
بزرگى  ضايعه  شفيعى  جعفر  رفيق  فقدان  شك  بى 
بود. اما امروز آرمانى كه او بى ترديد از بهترين مبلغ  
اعماق  در  جامعه  همين  بطن  در  بود  آن  مبارزان  و 
آرزوهاى كارگران و دردل هايى كه براى آزادى و 
درعين  است.   دوانيده  ريشه  تپد  مى  سوسياليسم 
حال نام و خاطره درخشان دكتر جعفرشفيعى همه 
و  ستم  عليه  مبارزه  بخش  اميد  آواى  طنين  در  جا 
جنبش  در  ايران،  در  سرمايه  اسالمى  رژيم  استبداد 
انقالبى كردستان ، در نبرد قاطع عليه دشمنان آزادى 
و بشريت استثمار شده، و در راهى كه هزاران زن  و 
مرد كمونيست و انقالبى برگزيده اند، ، براى هميشه 

ماندنى ست. 
در بيست و يكمين سالگرد 
جانباختن  جعفر شفيعى

 ياد عزيزش را با ادامه راهش
 گرامى مى داريم.

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

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

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

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز
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برگى نو از تاريخ
 مبارزه كارگرى در ايران

عاقبت بعد از مدتها مقاومت دليرانه و خستگى ناپذير از طرف كارگران 
هفت تپه، آنها موفق شدند على رغم تهديدها و ارعاب دولت و نيز تعيين 
به  را  خود  سنديكاى  دولت،  به  وابسته  نيروهاى  طرف  از  كردنها  تكليف 
با  را  خود  عمومى  مجمع  و  داده  تشكيل  آزاد  و  مستقل   تشكلى  عنوان 
انتخاب  را  خود  واقعى  نمايندگان  و  نموده  برگزار  خود  شور  پر  حضور 

نمايند. 
تحركات و اعتراضات كارگران هفت تپه نقطه عطفى درخشان در تاريخ 
جنبش كارگرى ايران محسوب مى شود و مى رود تا برگى ديگر از اين 
تاريخ با سرافرازى هر چه تمام تر ورق بخورد.  از حركت كارگران شركت 
واحد كه بگذريم چنين حركتى از طرف كارگران در ايران  در چند ساله 
از  زيادى  بخش  خود  پايدار  اتحاد  با  توانستند  آنها  بود.  نظير  بى  اخير 
خواسته هاى بر حق خود را به سرمايه دارى ايران تحميل نمايند. از جمله 
مهم ترين اين مطالبات همين ايجاد تشكل مستقل كارگرى بود كه براى 

آنها در قالب سنديكا متبلور گرديد .
اما آنچه كه نقطه تمايز چشمگيرى مى باشد اين است كه اين دستاوردها به 
دنبال يك مبارزه نفس گير و طوالنى مدت به دست آمد و اين خود حاوى 
دو پيام مهم براى ما كارگران است. اول اينكه هيچ درجه از مطالبات ما 
بدون مبارزه متحدانه و پيگير و بدون دادن هزينه متحقق نخواهد شد. دوم ، 
قدرت سركوب و فشار سيستم رسمى سرمايه (دولت) بى انتها و نامحدود 
نبوده و تغيير جزئى در توازن طبقاتى مى  تواند فضاى خفقان و سركوب 

را  بى تآثير و يا كم تاثير نمايد .
رغم  على  كه  شود  مى  محسوب  تجربه  بزرگترين  كارگران  ما  براى  اين 
زندانى نمودن فعاالن جنبش كارگرى، مانند  صالحى ها ، شمس ها و نيز 
اسانلوها  اين جنبش با تمام نيروى خود از حركت نايستاده و دائمًا در حال 
پيشروى است. زيرا همه ما با اين درک و آگاهى رسيده ايم كه هر كدام 
از ما و فعاالن كارگرى تنها يك بخش كوچك از طبقه كارگر محسوب 
مى شويم و با نگه داشتن تعدادى در زندان نمى توانند كل جنبش را متوقف 
سازند. هر چند كه طبقه كارگر ايران نتايج محروميت از رهبران و فعاالن 
احساس  سركوب  سال هاى  طول  در  استخوان  و  پوست  با  را  خود  علنى 
كرده اند و با نتايج آن آشنا هستند ولى دردوره اخير جنبش ما از اين دست 
رهبران را به وفور به خود ديده است. بنابر اين شايد محروميت دوره دهه 

60 هرگز براى ما تكرار نشود. 
بررسى  به  دوره  اين  گذاشتن  سر  پشت  از  بعد  بايد  جنبش  اين  فعاالن 
مشكالت و موانع پشت سر گذاشته شده و نيز پيش رو براى مبارزه آينده، 
مبارزه  جريان  در  كاستى هايى  و  نقايص  اى  دوره  هر  در  قاعدتًا  بپردازند 
به چشم مى خورد كه بايد در فكر رفع آن بود. بررسى اين تحوالت و 
مبارزات براى درس گيرى از آنها جهت ادامه مبارزه براى كل طبقه كارگر 
ايران سودمند است. ديروز كارگران شركت واحد اين مسير را طى نموده و 
امروز كارگران هفت تپه در راه پيوستن به اين رود خروشان هستند و فردا 
نوبت كارگران پرديس و غرب بافت سنندج مى رسد، بنابر اين از همين 
امروز بايد به فكر حفظ اين دستاوردهاى گرانبها بود. بايد ما هم طبقه اى ها، 
با مشعلى كه كارگران هفت تپه روشن نموده اند مسير آنها را ادامه داده وبا 
تكيه بردستاوردهاى گذشته گام در راه مبارزه براى رسيدن به مطالباتمان  

بگذاريم .
اين درسى آموزنده براى همه ما كارگران است .

پيش به سوى ايجاد تشكل هاى مستقل كارگرى
پر توان باد نيروى متحد ما كارگران 

بهنام
12/8/1387

برگرفته از سايت كميته هماهنگى
 براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى

http://www.komitteyehamahangi.com

 

پيام تبريك به كارگران شركت نيشكرهفت 
تپه به مناسبت تشكيل سنديكاى كارگرى

رفقاى كارگر نيشكر هفت تپه!
ما فعالين متشكل در نهادهاى همبستگى با جنبش كارگرى ايران در خارج از كشور، 
روز چهارشنبه  يكم آبان 1387 از طريق اعالميه هئيت مؤسس سنديكاى كارگران 
هفت تپه با مسرت خاطر، خبرشادى بخش انتخابات هئيت مديره سنديكاى  كارگران 

شركت نيشكر هفت تپه را دريافت داشتيم. 
ايجاد تشكل كارگرى با نيروى خود كارگران يكى از اصلى ترين درخواست و عامل 
هست.  و  بوده  ايران  در  كارگر  طبقه  طلبانه  برابرى  و  طلبانه  حق  جنبش  پيشروى 
تئورى  از  را  تشكل  آمدن  بوجود  خود،  سنديكاى  ايجاد  با  واحد  شركت  كارگران 
بعمل تبديل نمودند و اكنون شما كارگران مبارز و خستگى ناپذير كشت و صنعت 
نيشكرهفت تپه، با وجود تمام ناماليمات موجود و ثابت قدمى تان، ساختن عملى 
تشكل متكى بر نيروى كارگران و بدون اجازه كارفرما و دولت را در سطحى وسيع تر 
مطرح مى كنيد. ما قويا از اين خواست شما پشتيبانى مى كنيم و اميدواريم كه تشكل 

شما در راه رسيدن به حقوق اساسى تان بعنوان يك وسيله مؤثر و پربار باشد.
ما اين موفقيت بزرگ را به شما وخانواده هاى تان و كل طبقه كارگر ايران تبريك 
مى گوئيم و همچنان مثل گذشته براى پشتيبانى از مبارزات كارگرى در ايران كوشا 
بوده و بيشتر از پيش سعى خواهيم كرد كه صداى حق طلبانه طبقه كارگر ايران را به 
گوش ديگر هم طبقه اى هاى مان برسانيم و كمك و پشتيبانى آنها را براى شما جلب 
نموده و برعليه رژيم سرمايه و كارفرمايان جمهورى اسالمى ايران، شما را يارى و 

مساعدت نمائيم. 
اجازه بدهيدكه بار ديگر خوشحالى خودمان را از اين موفقيت اعالم نمائيم. 

پرتون باد اتحاد و همبستگى طبقاتى كارگران
3 نوامبر 2008
اسامى نهادها:

- كميته همبستگى با كارگران ايران – استراليا  
- كميته دفاع از كارگران ايران – نروژ      

- همبستگى سوسياليستى با كارگران ايران – فرانسه 
- كانون همبستگى با كارگران ايران – فرانكفورت و حومه

- كانون همبستگى با جنبش كارگرى ايران – هانوفر  
- كميته همبستگى كارگران ايران و سوئد  

- كانون همبستگى با كارگران ايران – گوتنبرگ  
- انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى   

پيام 
"الستيك  كارخانه  كارگران  به  پيامى  در  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  سنديكاى 
البرز"، آورده است: درود بر شما، ما كارگران هفت تپه از تالش هاى بحق شما 
در راه بدست آوردن مطالبات بحق و قانونيتان حمايت مى كنيم، اميد است كه 

در سايه اتحاد كارگران آن واحد توليدى، پيروزى حاصل گردد. 

به اميد اتحاد كارگران ايران! 
سنديكاى كشت و صنعت نيشكرهفت تپه 
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بيدادگاه رژيم جمهورى اسالمى در اصفهان، افشين شمس 
از فعالين و چهره هاى شناخته شده جنبش كارگرى ايران، 
از اعضاى كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى 
كارگرى و عضو كانون كاريكاتوريست هاى ايران را به 
يك سال حبس تعزيزى محكوم كرده است. اين حكم 4 
ماه بعد از دستگيرى وى،  روز شنبه 11 آبان ماه 1387 در 

غياب وكيل ايشان آقاى محمد شريف به وى ابالغ شد.
در  اش  گسترده  تالش هاى  دليل   به  كه  شمس  افشين 
زمينه برقرارى پيوند با فعالين بخش هاى مختلف جنبش 
از  دفاع  راه  در  ناپذير  خستگى  مبارزه  و  ايران  كارگرى 
حقوق كارگران و كوشش براى كمك به ايجاد تشكل هاى 
تعقيب  مورد   قبل  مدتها  از  كارگران  اى  توده  و  طبقاتى 
داشت،  قرار  اسالمى  جمهورى  امنيتى  نيروهاى  پيگرد  و 
روانه  و  دستگير   1387 ماه  تير   13 تاريخ  در  سرانجام  

زندان اصفهان گرديد. 
صدور حكم زندان براى افشين شمس از فعالين سرشناس 
و  مبارزات  نسبى  رشد  متن  بر  ايران  كارگرى  جنبش 
محسوس  تالش  و  اخير  ماه هاى  در  كارگرى  اعتصابات 
فعالين كارگرى براى ايجاد تشكل هاى طبقاتى و توده اى 
كارگران و در تداوم  سياست ارعاب و سركوب فعالين 
كارگرى و فعالين ديگر جنبش هاى اجتماعى در ايران، از 

سوى رژيم جمهورى اسالمى صورت گرفته است. 
رژيم جمهورى اسالمى كه يك بحران عميق اقتصادى و 
سياسى را به خود يدک مى كشد، در شرايط كنونى رمز 
سركوب  در  چيز  هر  از  قبل  را  خود  بقاء  و  حيات  ادامه 
جنبش هاى اجتماعى و در مرحله اول سركوب و به ركود 
جمهورى  رژيم  بيند.  مى  ايران  كارگرى  جنبش  كشاندن 
مى خواهد  افشين  كردن  زندانى  و  دستگيرى  با  اسالمى 
ايجاد  به  كمك  امر  كه  كارگرى  پيشروان  و  فعالين  از 

تشكل هاى طبقاتى و توده اى 
كارگران را در اولويت كار و 
تالش هاى خود قرار داده اند 

زهر چشم بگيرد.
با  مقابله  و  طبقاتى  همبستگى  به  نياز  شرايطى  چنين  در 
سياست ضد كارگرى رژيم ايجاب مى كند كه نهادها و 
تشكل هاى موجود كارگرى، فعالين و پيشروان بخش هاى 
هم  تاكنون  كه  همانطور  ايران  كارگرى  جنبش  مختلف 
بارها نشان داده اند تالش براى آزادى بدون قيد و شرط 
از  بخشى  به  را  كارگرى   فعالين  ديگر  و  شمس  افشين 
مبارزه خود تبديل كنند. بايد با گسترش اعتراضات خود 
عليه سياست تعقيب و بگير و ببند فعالين كارگرى، هزينه 
اجراى اين سياست سركوبگرانه را براى رژيم چنان باال 
برند كه رژيم قادر نباشد آن را پيش ببرد و تداوم بخشد.

در خارج كشور احزاب و سازمانها و فعالين و نهادهايى 
جنبش  و  كارگرى  جنبش  به  خدمت  را  خود  امر  كه 
اخير  سال هاى  در  اند  داده  قرار  ايران  در  آزاديخواهانه 
فعاليت هاى ارزشمندى در زمينه معرفى جنبش كارگرى 
قرار  فشار  تحت  و  جنبش  اين  از  حمايت  جلب  ايران، 
دادن رژيم اسالمى ايران بخاطر  ماهيت ضد كارگرى اش، 
را پيش برده اند. جنبش كارگرى ايران به تداوم و گسترش 

اين تالشها نياز دارد. 
باشد كه تالش براى آزادى افشين شمس و ديگر فعالين 
كارگرى گامى ديگر در راستاى گسترش اين فعاليت ها 

باشد.
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اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در مورد صدور حكم زندان براى افشين شمس

حكم صادره عليه 
افشين شمس را 
محكوم مى كنيم!

تعزيرى  زندان  سال  يك  حكم  صدور 
كارگرى  فعال  شمس  افشين  عليه 
مانع  عمال  هماهنگى  كميته  عضو  و 
است  دارى  سرمايه  سيستم  تراشى هاى 
بر ضد تشكل يابى و فعاليت هاى حقه و 
نمود  تهديدها  اينگونه  كارگران.  انسانى 
هراس سيستم به ظاهر عظيم و در باطن 
پوسيده  سرمايه دارى است كه در تقابل 
شرافتمندانه   و  جانفشانه  فعاليت هاى  با 
عليرغم  كه  مى گيرد  قرار  كارگرانى 
خود  پيكار  به  فشارها  و  محدوديت ها 
ادامه خواهند داد و در نهايت هم سيستم 

را وادار به كرنش خواهند كرد. 
ما ضمن محكوم كردن صدور حكم عليه 
افشين شمس خواستار آزادى بى قيد و 
كماكان  و  هستيم  وى  سريع  و  شرط 
خود  طبقاتى  وظيفه   را  وى  از  حمايت 

مى دانيم. 
كميته هماهنگى براى كمك

 به ايجاد تشكل هاى كارگرى 
(منطقه غرب)


