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بيانيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
بمناسبت 16 آذر 1387

16 آذر نماد بيش از نيم قرن مبارزه جنبش دانشجويى ايران 
دانشجويى  جنبش  است.  اجتماعى  پيشتاز  جنبش  يك  بمثابه 
در كشورى اختناق زده، در كشورى كه احزاب، اتحاديه ها و 
روند  در  ندارند،  حيات  حق  مستقل  صنفى  سازمان هاى  حتى 
است.  برخوردار  اى  ويژه  جايگاه  از  استبدادى  ضد  مبارزات 
سلطنتى  ديكتاتورى  در  چه  استبداد  حاكميت  تحت  ايران  در 
و چه در اختناق جمهورى اسالمى جنبش دانشجويى همواره 
پرچم آزادى خواهى و برابرى طلبى را برافراشته نگاه داشته 
تجديد  براى  اى   فرجه  آذر   16 روز  داشت  گرامى  است. 
در  جنبش  اين  هاى  گذشتگى  جان  از  و  مبارزات  با  پيمان 
تاريخ معاصر ايران است؛ از مبارزات ضد امپرياليستى و ضد 
فعاليت  و  چريكى  مبارزات  تا   30 و   20 دهه هاى  استبدادى 
هاى سياسى و تشكيالتى كمونيست ها در دهه هاى 40 و 50 
و از جانفشانى هاى دانشجويان انقالبى دهه 60 در زندان ها و 
ميادين اعدام تا مبارزات توده اى دهه هاى 70 و 80 براى در 

هم شكستن ديوار اختناق رژيم جمهورى اسالمى. 
در تمام ادوار اين تاريخ، بدون شك جريان كمونيستى نقش 
برجسته اى در پيشبرد مبارزات اين جنبش داشته است و جنبش 
دانشجويى بمثابه بستر تربيت نسل هاى گوناگون مبارزان چپ 
عمل نموده است. بعنوان مثال چپ انقالبى و از جمله كومه له 

كه در دهه 40 در مرزبندى با رفرميسم و 
مشى چريكى پا به عرصه مبارزه گذاشت 
و در دهه 50 به اوج رسيد، فعاليت خود 
و  نمود  آغاز  دانشجويى  جنبش  از  را 
سپس به مراكز كارگرى گسترش داد. پس 
كارگرى  جنبش  كه   57 بهمن  انقالب  از 

طرفدار  متعدد  هاى  هسته  كشاند،  مبارزه  ميدان  به  وسيعا  را 
مبارزات طبقه كارگر در بين فعالين دانشجويى انقالبى شكل 
گرفت. در ادامه اين روند بود كه بخش بزرگى از اين فعالين 
تحقق  راه  در  بزرگى  گام  را  ايران  كمونيست  حزب  تاسيس 

آرمانهاى خود ديدند. 
وقوع ضد انقالب فرهنگى به فرمان خمينى در سال 1359 و 
كشتار انقالبيون در دهه 60 باعث ايجاد وقفه اى در فعاليت هاى 
چپ در جنبش دانشجويى گرديد. دور جديدى از فعاليت هاى 
چپ در جنبش دانشجويى پس از به بن بست رسيدن جريان 
اصالحات حكومتى از سال هاى نخستين دهه 80 آغاز گرديد. 
روند فعاليت پر شور و هيجان مبارزان اين نسل در آستانه 16 
اسالمى  جمهورى  امنيتى  نهادهاى  ضربه  با  گذشته  سال  آذر 
در  چپ  فعالين  از  تن  ها  ده  دستگيرى  باعث  كه  شد  مواجه 
از  موجى  يكسو  از  ضربه  اين  شد.  ايران  مختلف  شهرهاى 
گيرى  شكل  و  داخلى  و  المللى  بين  شورانگيز  حمايت هاى 
محافل چپ در شهرهاى گوناگون ايران را به همراه داشت و از 
سويى ديگر با روشن شدن برخى از داليل و زمينه هاى ورود 

اين ضربه كه به نواقص اساسى در سياست و سبك 

اوباما
(جهان، خاورميانه و ايران) 

بيكارى، مهمترين پيامد اصلى بحران!
مالى  از  اخير  جهانگير  بحران  مى شد  بينى  پيش  كه  همانطور 
از  بعد  يكى  صنعتى  كشورهاى  است.  كرده  شيفت  توليدى  به 
ديگرى آغاز دوره ركود خود را اعالم مى كنند. مراكز توليدى 
صنايع يكى بعداز ديگرى تعطيل و يا نيمه تعطيل مى شوند. نرخ 

بيكارى جهانى در كشورهاى صنعتى بسرعت باال مى رود. 
موج  مى رسد.  بگوش  بيكارسازى ها  از  تازه ترى  اخبار  دم  هر 
اول بيكارسازى ها از كشورهاى صنعتى پيشرفته برخاسته اند. 
بزودى قرار است اين اموج هر جا و همه جا را درنوردند و زير 

رسوبات خود زندگى ميليون ها انسان را مدفون كنند.

پروسه بيكارسازى در سوئد، انتقال يك تجربه!

         تداوم گرانى، نقدها و چاره جوئى ها 

در دفاع از فعالين كارگرى و آزادى زندانيان سياسى
تهاجم گسترده رژيم سركوبگر جمهورى اسالمى عليه فعالين جنبش كارگرى، زنان، دانشجويان 
و مردم آزاديخواه روز به  روز گسترش بيشترى پيدا كرده است و هر روز تعداد بيشترى 
از فعالين و مبارزين سياسى به سياه چال هاى رژيم انداخته شده و تحت شكنجه و اعدام 

قرار مى گيرند. 

زنان و مردان آزاديخواه! سازمانها و نهادهاى چپ و كارگرى!
 براى آزادى افشين شمس، منصور اسانلو، فرزاد كمانگر، زنان مبارز، دانشجويان چپ و 
ساير زندانيان سياسى و لغو احكام اعدام، مبارزه متحدانه جنبش كارگرى و ساير جنبش هاى 
و  حمايت  و  المللى  بين  همبستگى  بهمراه  ايران  داخل  در  انقالبى  حركت هاى  و  پيشرو 
پشتيبانى شما همرزمان كارگر و افكار مترقى و انسان دوست در كشورهاى مختلف مى تواند 

رژيم جمهورى اسالمى را به عقب نشينى وادار نمايد.
  2008 دسامبر   6 سوئد-  يوتبورى.  در  همبستگى  شب 
2008 دسامبر   6  - نروژ  اسلو.  در  اعتراضى  آكسيون 

2008 دسامبر   13  - .سوئد  استكهلم  در  تظاهرات 
 براى كسب اطالعات بيشتر در رابطه با اين حركت هاى اعتراضى و ساير فعاليت هاى ديگر در اين رابطه

 به سايت حزب كمونيست ايران مراجعه كنيد.
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در  گوناگونى  مباحثات  مى گشت،  باز  فعالين   اين  از  بخشى  كار 
چپ دانشجويى را به راه انداخت كه توان و توجه فعالين چپ در  

داخل و خارج  را در ماه هاى اخير  به خود معطوف داشت. 
اكنون رابطه بين احزاب چپ و جنبش هاى اجتماعى يكى از مسائل محورى 
اين مباحثات را شكل مى دهد. هنگامى كه ما از سياسى شدن جنبش هاى 
اجتماعى و طرح استراتژى براى آنها صحبت مى كنيم، نمى توانيم با فعاليت 
احزاب و سازماندهى حزبى در آنها مخالفت كنيم. حزب كمونيست ايران 
در دوره كنونى در پى تداوم بخشيدن به آرمان هاى انقالبى خود از خالل 
پيوند با مبارزات جنبش هاى اجتماعى امروز ايران يعنى جنبش كارگرى، 
جديد  نسل  و  دانشجويى  جنبش  كردستان،  انقالبى  جنبش  زنان،  جنبش 
مبارزان كمونيست در اين جنبش ها است.  اما تاكيد بر ضرورت تحزب 
كافى نيست و مساله تعيين كننده اين است كه از چه نوع تحزب و فعاليت 
حزبى و كدام سياست صحبت مى كنيم. حزبى مى تواند در پيگيرى يك 
آميز  موفقيت  اجتماعى  هاى  جنبش  در  سوسياليستى  و  انقالبى  استراتژى 
سازمانى  منافع  نه  و  باشد  جريانات  و  ها  توده  رو  دنباله  نه  كه  كند  عمل 
خاص خود را بر آنها تحميل كرده و باعث ايجاد تفرقه و پراكندگى در بين 
مبارزان اين جنبش ها گردد. احزاب انقالبى مى بايد سياست هاى خود را 
در جهت انسجام بخشيدن به گرايش انقالبى در درون جنبش هاى اجتماعى 
طراحى و پيگيرى كنند، توجه توده هاى وسيع را به حقانيت و درستى اين 
و  عينى  آموزش  مدرسه  در  نيز  حزبى  فعالين  تا  نمايند  جلب  سياست ها 
عملى  اين مبارازت و با پيشبرد اين سياست ها آبديده و كارآمد تر گردند.  
محاكمه  به  دانشجويى،  فعالين  بازداشت  اخبار  روزه  هر  اخير  سال  طى 
نهادهاى امنيتى و قضايى و كميته هاى  طريق  كشيدن و يا تهديد آنان از 
انضباطى، محروميت از تحصيلى بسيارى از آنان و فشارهاى طاقت فرساى 
گوناگون بر دانشجويان  را  شنيده ايم كه  نشان از تالش فراوان رژيم در 
جهت منكوب و محاصره نمودن اين جنبش را دارد. از سوى ديگر شاهد 
جلوه هاى گوناگون از مبارزات و اعتراضات صنفى و سياسى دانشجويى 
بوده ايم كه نشانگر ظرفيت ها و رشد تحركات مبارزاتى و اعتراضى در اين 
جنبش مى باشد. اين مبارزات و اعتراضات  بدون دخالت و تاثير گذارى 

جريان چپ به نتيجه مطلوب نخواهند رسيد. 
به  رسيدن  با  سريعتر  چه  هر  مى بايست  كمونيست   و  چپ  دانشجويان 
يك جمع بندى روشن از عملكرد گذشته خود و فائق آمدن بر مشكالت 
دانشجويى  مبارزات  هاى  روش  و  ابزار  اهداف،  تعيين  روند  در  كنونى، 
دانشجويى  جنبش  سوسياليست  فعالين  جويند.  مشاركت  موثرى  نحو  به 
و  دانشجويان  گوناگون  مطالبات  و  صنفى  مطالبات  به  نسبت  نبايد  تنها  نه 
مبارزه براى تحقق اين مطالبات بى تفاوت باشند بلكه خود بايد از فعالين 
و سازماندهندگان اصلى مبارزه براى تحقق اين خواست ها باشند. با تاكيد 
بر اين خواست ها و مبارزه در راه تحقق آن است كه مى توان بدنه جنبش 
دانشجويى را در ابعاد توده اى به روند مبارزات و سازماندهى اعتراضات 
جذب كرد، زمينه هاى برپائى تشكل صنفى و توده اى دانشجويى را فراهم 
آورد و  اين جنبش را بيش از پيش به هيات يك جنبش اجتماعى توده اى 
در آورد. تنها از اين مسير است كه مى تواند دستاوردهاى از دست رفته 

جنبش دانشجويى را باز پس ستاند.
 عدم دخالت قدرتمند كمونيست ها در اين مبارزات واقعى و روزمره و عدم 
تالش پيگير در جهت تثبيت يك استراتژى سوسياليستى و  نمايندگى افق 
كارگرى در اين جنبش به معناى واگذارى اين عرصه به جبهه راست يعنى 

ليبرال ها و انجمن هاى اسالمى است.
و  گفته  شادباش  دانشجويان  تمام  به  را  دانشجو  روز  فرارسيدن  پايان  در 
مبارزات  در  جديد  سنگرهاى  فتح  شاهد  پيشاروى  سال  در  كه  اميدواريم 

توده اى توسط اين جنبش باشيم. 

گرامى باد 16 آذر روز دانشجو
زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
6 آذر 1387- 26 نوامبر 2008

روز سه شنبه 5  آذر، روز جهانى مبارزه 
با خشونت عليه زنان بود. فعاالن مدافع 
حقوق زنان از سال 1981 اين روز را 
عليه  خشونت  با  مبارزه  جهانى  روز 
به  ساله  هر  و  كرده  نام گذارى  زنان 
كشورهاى  مناسبت در بسيارى از  اين 
جهان  مراسمى را  برپا مى كنند.  اين 
“ميرابال”  خواهران  ترور  يادآور  روز 
بود كه در  چنين روزى در سال 1960 
ژنرال  ديكتاتورى  عليه  مبارزه  دليل  به 
“رافائل تروخيلو” رئيس  جمهور وقت 
دولتى  ماموران  دست  به  دومينيكن، 
خواهر  سه  اين  ترور  شدند.  ترور 
كشور  اين  در  را  اى  گسترده  واكنش 
و در سطح جهانى به دنبال آورد و به 
گسترش مبارزه با حكومت  “تروخيلو” 
و سرانجام، سرنگونى اين رژيم منجر 
شد. با تالش گروه هاى مدافع حقوق 
زنان، مجمع عمومى سازمان ملل متحد 
صدور  با   1999 سال  دسامبر  ماه  در 
جهانى  روز  را  نوامبر   25 اى  قطعنامه 
اعالم  زنان  عليه  خشونت  با   مبارزه 
اين  به  مراسمى  برگزارى  و  داشت 
مناسبت را به كشورهاى عضو توصيه 

كرد.
درجات  به  زنان  عليه  بر  خشونت 
متفاوت در همه كشورهاى جهان اعمال 
مى شود، اما ايران تحت حاكميت رژيم 
خشونت هاى  اعمال  لحاظ  از  اسالمى 
در  زنان،  بر  قانونى  و  سيستماتيك 
رديف اول كشورهاى جهان قرار دارد.  
خشونت هاى  بر  عالوه  كشور  اين  در 
دولتى، خشونت در خانواده و خشونت 
حتى  و  اغماض  مورد  نيز  جامعه  در 

تائيد حكومت قرار مى گيرد.
ابعاد  ايران  در  دولتى  خشونت  اعمال 
قوانين  وجود  دارد.  اى  گسترده  بسيار 
فشارهاى  اعمال  جمله:  از  زن  ضد 
روحى ناشى از محروم ساختن مادران 
از  بعد  فرزندانشان  سرپرستى  حق  از 
حق  از  زنان  ساختن  محروم  جدايى، 
طالق و در نتيجه تحت فشار قرار دادن 
آنها براى ادامه زندگى در شرايطى كه 

در  دادن  تخفيف  نيستند،   آن  خواهان 
اجراى  زنان،   قتل  مرتكبين  مجازات 
قانون سنگسار و شالق زدن كه مجوز 
قضايى  دستگاه  جانب  از  مستقيما  آن 
ساختن  محروم  مى شود،  صادر  رژيم 
پوشش  آزادانه  انتخاب  حق   از  زنان 
گرفتن  قرار  اهانت  و  حمله  مورد  و  
بدحجابى،  بهانه  به  خيابان ها  در  آنها 
جدا سازى هاى آزار دهنده در مدارس، 
اينها  عمومى،  اماكن  و  دانشگاه ها 
خشونت هاى  از  آشكارى  نمونه هاى 

قانونى و دولتى بر زنان ايران هستند.
جرات  زنان  كه  زمانى  نيز  خانواده  در 
كنند در مقابل مردها اراده اى از خود 
نشان دهند. تحت فشارهاى فيزيكى و 
مورد ضرب و شتم قرار مى گيرند تا به 
اصطالح آنها را  سر جاى خود بنشانند.  
فروش دختران خردسال توسط پدران، 
اجبار دختران به ازدواج توسط كسانى 
جنسى  تجاوز  ندارند،  دوست  كه 
و  ناموسى  هاى  قتل  همسر،  به  مرد 
خودسوزى و خودكشى زنان از نمونه 
هاى  خشونت خانگى هستند، كه مدام 

از ميان زنان قربانى مى گيرد.
سرپناهى  بى  و  اقتصادى  فشارهاى 
محروم  و  ستمديده  زنان  از  شمارى 
فشارهاى  تحمل  و  فروشى  تن  به  را 
وادار  آن  از  ناشى  روحى  و  جسمى 

مى سازد.
ايران  زنان  مصائب  و  رنج  و  شرح 
مناسبت   اين  به  بگذاريد  ندارد.  پايانى 
خاطره  و  ياد  به  احترام  اداى  با  همراه 
با  كه  “ميرابال”،  قهرمان  خواهران 
ننگين  عمر  نگذاشتند  خود  جانباختن 
ديكتاتور  “تروخيلو”، يك سال بيشتر 
دوام بياورد، پيمان ببنديم  كه تا بنيان 
اين اعمال ضد انسانى را كه اين چنين 
بيرحمانه بر نيمى از انسانها روا داشته 
ميشود از جامعه خود بر نكنده ايم، از 

پاى ننشينيم.

روز جهانى مبارزه با خشونت عليه زنان 

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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 ،Colin Powel وقتى در سال 2000 به كلين پاول
به  آمريكا  مسلح  نيروهاى  ستاد  سابق  فرمانده ى 
هنگام جنگ خليج، پيشنهاد شد تا كانديداى رياست 
جمهورى شود، همسرش آلما Alma وحشت كرد. 
او مطمئن بود كه سفيدهاى  نژاد پرست آمريكائى 
عضو  كه  پاول،  داد.  خواهند  را  او  كشتن  ترتيب 
خانواده ى  يك  در  آمريكاست،  محافظه كار  حزب 
به  و  شده  پرورده  و  زاده  جامائيكائى  زحمتكش  
آمريكائى است (1). او گرچه  اصطالح افريقائى – 
بهتر از اكثريت سياستمداران و نظاميان دست راستى 
سفيد پوست به منافع امپرياليستى طبقه ى حاكمه ى 
اينحال  با  است،  كرده  خدمت  جهان  در  آمريكا 
چپ  نگاه  جمهورى  رياست  مقام  به  نكرد  جرات 

بياندازد. 
در 4 نوامبر سال 2008 مردى آفريقائى تبار و 47 
ساله به نام باراک حسين اوباما بعنوان 44مين رئيس 
جمهور آمريكا انتخاب شد و در 20 ژانويه ى 2009 
كشور  اين  جمهور  رئيس  منفورترين  جاى  رسما 
يعنى جرج دبليو بوش را خواهد گرفت. او فقط دو 
سال تجربه ى كار در مجلس سنا را دارد. او گرچه 
انتخابش  نفس  اما  هست،  توطئه چينى  خطر  در 

نشانه ى تغيير بزرگى است. 
بايد پرسيد چه چيز سبب شده تا راسيست ترين، 
مرتجع ترين و ضد بشرى ترين سرمايه  داران بزرگ 
و امپرياليست آمريكائى راضى شوند و ترتيبى دهند 
تا يك آفريقائى تبار باالترين مقام  در كشورشان را 

به خود اختصاص دهد؟ (2)
 طبعا شكافتن اين مسئله در حوصله ى اين نوشته 
از  بخش  اين  كه  مى كنم  يادآورى  همينقدر  نيست. 
بزرگ  تعرض  يك  ببعد  دهه ى 80  از  سرمايه داران 
كمونيسم  عليه  ايدئولوژيك  و  اجتماعى  اقتصادى، 
و هرگونه آزاديخواهى را هدايت كردند كه به نفع 
پايه ى  بر  آنها  بود.  غرب  سرمايه دار  طبقه ى  كل 
در  عمومى  افكار  به  منحط  فرهنگ گرائى  يك 
بلكه  طبقات  به  نه  اساسا  دنيا  كه  قبوالندند  غرب 
مى شود  تقسيم  سفيد  و  سياه  و  غربى  و  شرقى  به 
جانب  از  شرقى  غارت  و  استثمار  هرگونه  و 
صرفا  غربى  از  آنها  مقصود  رواست.  امرى  غربى 
و  غربيست  اروپاى  و  آمريكائى  سفيد  سرمايه داران 
كل  اينان  فرهنگ  در  همانحال  در  غربيان.  ديگر  نه 
بشريت منهاى خودشان و همپالكى هايشان سياه به 
خود  كه  منحط،  فرهنگرايان  اين  مى آيند.  حساب 
كار  آورند،  مى  حساب  به  بشريت  سبد  سر  گل  را 
"خود  مى گويند:  كارگر  به  كه  رساند  جائى  به  را 
از  و  كاريابى ها  و  آموزشى  مراكز  در  و  فروش" 
كار  جستجوى  در  كه  كارگرانى  به  رسانه ها  طريق 
هستند آموزش مى دهند «چطور خود را به بهترين 

وجه بفروشند». حاال بايد پرسيد كه چه شده كه اين 
عقب  راهزن  و  بى رحم  درنده،  مفت خور،  طبقه ى 
نشينى كرده  و به آمدن يك رنگين پوست رضايت 

داده  است؟
تغييراتى كه منجر به فراهم شدن امكان سركار آمدن 
و  داخلى  دسته ى  دو  به  مى توان  را  گرديد  اوباما 

بين المللى تقسيم كرد. 
كه  مى كنم  اشاره  نكاتى  به  داخلى  عرصه  در  الف: 
عمدتا از بحث ها و بويژه آخرين ويدئوى پروفسور 
ريچارد ولف تحت عنوان "سرمايه دارى شيفتگانش 
و  اخذ  ماركسيستى"  ديدگاهى  مى كوبد:  هم  در 
از  كه  مى دهد  توضيح  استاد   (3) كرده ام.  خالصه 
دهه ى هفتاد و بويژه از سال 1975 به بعد بارآورى 
طبقه ى كارگر بدليل دوره هاى آموزشى خود طبقه 
و ورود كامپيوتر به شدت باال رفت و در همانحال 
بيمه هاى  خدمات  و  منجمد  وى  دستمزد  افزايش 
دولتيش به شدت كاهش يافت. طبقه ى كارگر براى 
حفظ سطح زندگى خود و تامين آينده ى نسل بعدى 

به سه شكل عكس العمل نشان داد:
كه  طريقى  به  شديد  اضافه كارى  به  زدن  دست   .1
بر ساعات كار اين طبقه طى اين مدت 20 در صد 

اضافه گرديد.
2. وارد كردن فرزندان دختر و پسر در سن نوجوانى 
به مراكز كارى و الجرم محروم ماندن خانواده ها از 
از  كودكان  ماندن  محروم  و  مناسب  و  آرام  فضائى 

تداوم تحصيل.
3. گرفتن وام در مقياسى كه در تاريخ بشرى سابقه 

نداشته است. 
ريچارد ولف توضيح مى دهد كه اين وضع طبقه را 
فرسوده كرد، به تالشى خانواده ها انجاميد و ميزان 
بحران  برد.  باال  را  الكل  و  مخدر  مواد  از  استفاده 
اقتصآدى كنونى، كه در شكل بحران در وام مسكن 
پر از ريسك  بروز پيدا كرد، زندگى طبقه ى كارگر 
نمود.  مواجه  بيشترى  چالش هاى  و  سختى ها  با  را 
اين وضع به عدم رضايت و خشم شديدى كه در 
ميان توده ها ى كارگر وجود داشت دامن زد. فوران 
خطر  با  را  آمريكا  بورژوازى  مى تواند  خشم  اين 

زيادى مواجه كند. 
در چنين شرايطى رسانه هاى خط رسمى قادر شدند 
جامعه را قانع كنند كه بحران فعلى و نيز حمله به 
و  قوانين  نبود  بدليل  كارگر  طبقه ى  معيشت  سطح 
مقررات و آزاد گذاشتن دست كارفرما ها بوده است 
مشكالت  رفع  براى  پس  سرمايه.  خود  نياز  نه  و 
اين  و  كرد  وضع  مقررات  و  قوانين  بايد  موجود 
اوباماست.  الجرم  و  دموكرات  حزب  سنتى  موضع 
ميزان باالى راى اين كانديداى اصلى سرمايه داران 
حاصل اين چشم بندى و قول هائى  است كه او براى 

و  درآمد  كم  مردم  و  كارگران  زندگى  وضع  بهبود 
بود  خواهد  ناچار  و  داده  خارجى  سياست  بهبود 

بعضى از آنها را عملى كند. (4)
ب: در عرصه ى بين المللى بايد گفت كه روند به 
الجرم  و  سياسى  اقتصادى،  هژمونى  رسيدن  پايان 
نظامى آمريكا چنان نشانه هاى آشكارى از خود بروز 
داده است كه حتى راست ترين جناح بورژوازى در 
اشغالگران  اينكه  است.  شده  آن  متوجه  كشور  اين 
حياتى  نويس  پيش  نيستند  قادر  حتى  آمريكائى 
عراق   پوشالى  دولت  به  خود  دلخواه  طبق  را  نفت 
كوتاه  نيز  امنيتى  پيمان  بندهاى  در  و  كنند  تحميل 
آنهاست.  وضع  گوياى  كافى  اندازه ى  به  آمدند، 
بنابراين  در اين عرصه هيئت حاكمه ى آمريكا  بايد 
به يكه تازى دوران محافظه كاران نوين پايان دهد و 
براى بازسازى سلطه ى آمريكا به همكارى ديرينه با 
بورژوازى اروپا برگردد. در حال حاضر كه بحران 
است،  زده  جهان  در  سرمايه دارى  سيستم  كل  به 
همه ى كشورهاى موثر سرمايه دارى ناچارند با هم 
همكارى كنند. به همين جهت الزم ديده اند كه در 
دل تضادهاى موجود راه همكارى حتى با چين و 
بايد فشار  خاورميانه نيز  بپيمايند. در  روسيه را نيز 
از روى  حاكمان مرتجع، ديكتاتور و مسلمان، يعنى 
عبارت  به  شود.  برداشته  آمريكا،  ديرينه ى  متحدين 
ديگر در حال حاضر بايد به اصطالح دموكراسى را 
به پشت پرده برانند و "ثبات" را بچسپند. براى اين 
منظور نيز يك آفريقائى تبار با زمينه اسالمى مناسب 

تشخيص داده شده است.

اوباما و خاور ميانه:
اوباما مقاله ئى دارد بنام «بازسازى رهبرى آمريكائى» 
(5) كه در آن بازسازى هژمونى امپرياليستى طبقه ى 
حاكمه ى آمريكا در جهان و الجرم در خاورميانه را 
بازسازى  است.  داده  قرار  خود  مقدم  وظايف  جزء 
اين هژمونى بر پايه ى همكارى با متحدين آمريكا، 
تقويت نيروهاى مسلح و احياى وضع اقتصادى اين 
كشور قرار داده شده است.  بنا به اين نوشته بخشى 
خيلى  بطور  جديد  دولت  خاورميانه ئى  سياست  از 

خالصه چنين خواهد بود:
1. پايان دادن به جنگ در عراق به طريقى خردمندانه. 
آن  گذاشتن  بجا  و  جنگى  نيروهاى  كشيدن  عقب 
تسهيالت  و  پرسنل  از  دفاع  براى  كه  نيروهائى 
است.  الزم  القاعده  كردن  ريشه كن  و  آمريكائى 

افغانستان  به  عراق  از  شده  خارج  نيروهاى 
حاصل  پيروزى  آنجا  در  تا  رفت  خواهند 

شود.

اوباما
(جهان، خاورميانه و ايران) 

فريدون ناظرى
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2. كمك به حل كشمكش بين فلسطينيان 
و اسرائيل با تعهد روشن و قوى در مورد 
متحد  نيرومندترين  بعنوان  اسرائيل،  امنيت 
و  فلسطينى  دولت  دو  ايجاد  و  منطقه،  در  آمريكا 

اسرائيلى.
3. مقابله با خطرهائى كه از جانب حزب اهللا، حماس، 

القاعده، سوريه و ايران متوجه امنيت منطقه است.

اوباما و ايران: 
اوباما در سخنانى كه در دوم مارس 2007 در فروم 

آمريكائى  عمومى  امور  «كميته ى 
به  راجع  كرد  ايراد   (6) اسرائيلى» 
سياست دولت خود در مقابل ايران 
را  آن  فرازهاى  كه  گفت  سخن 

مى خوانيد:
نيرويمان  عمده ى  بخش  خروج  «با 
از عراق ما مى توانيم ... بسيار موثرتر 
خطرى  بزرگترين  يعنى  ايران  عليه 
اقدام كنيم كه اياالت متحده، اسرائيل 
مى كند.  تهديد  را  جهانى  صلح  و 
رئيس جمهور احمدى نژاد تهديدى 
بايد  جهان   ... ماست.  همه ى  عليه 

متوقف  را  اورانيوم  غنى سازى  ايران  تا  كند  تالش 
كند و از دسترسى آن كشور به بمب اتم جلوگيرى 
كند. اين به شدت خطرناک است كه سالح هسته ئى 
ما  بيافتد.  راديكال  مذهبى  حكومت  يك  دست  به 
بدون كنار گذاشتن استفاده از  نيروى نظامى، مذاكره 
و ديپلماسى را مقدم مى داريم. ما مقدم بر هر چيز 
اقتصادى  تحريم  و  تهاجمى  ديپلماسى  از  تركيبى 
سخت گيرانه را بكار مى گيريم تا ايران را از ساختن 

بمب اتم بازداريم.
از  موجب  ايران  دست  در  اتمى  اسلحه ى  «وجود 
به  شد؛  خواهد  منطقه  در  تعادل  و  ثبات  رفتن  بين 
ملل  ساير   ... زد  خواهد  دامن  تسليحاتى  مسابقه ى 
تحت فشار قرار خواهند گرفت تا به خواست هاى 
مورد  تروريست  گروه هاى  دهند.  در  تن  ايران 
پشتيبانى ايران جسارت بيشترى خواهند يافت تا به 
اقدامات خود ادامه دهند. ايران قادر خواهد شد ... 

اين تكنولوژى را در دنيا بپراكند». 
اوباما در ادامه چنين گفت:

«براى جلوگيرى از واقعيت پيدا كردن اين بدترين 
سناريو الزم است اياالت متحده رهبرى يك ديپلماسى 
سختگيرانه را بعهده گيرد. ما با ايران ديدارهائى را 
سازمان خواهيم داد از نوع همان مالقات هائى كه در 
اوج جنگ سرد با شوروى داشتيم. در اين ديدارها 
شرايطى را به روشنى در ميان خواهيم گذاشت كه 
شده اند.  ريزى  طرح  ما  منافع  و  اصول  اساس  بر 
از  واقعى  فشار  اعمال  شامل  سختگيرانه  ديپلماسى 
طريق اعمال تحريم هاى اقتصادى قويتر خواهد بود. 
اعمال  را  مصممانه ترى  ديپلماسى  ملل  سازمان  در 
خواهيم كرد. كوشش خواهيم كرد قدرت جمعى آن 
دوستانى در اروپا را لگام بزنيم كه شريك اقتصادى 
ايران هستند. با دولت هاى خليج كه نيازهاى ايران 
مبتنى  استراتژى  يك  مى كنند  تامين  را  سوخت  به 
را  كشورها  آن  گرفت.  خواهيم  پى  را  همكارى  بر 

است  تهديد  يك  كشور  اين  كه  كرد  خواهيم  قانع 
براى  خود  فشار  بر  تا  كرد  خواهيم  تشويق شان  و 
توقف غنى سازى اورانيوم از جانب ايران بيفزايند. 
قوانين  كامل  اعمال  يعنى  سختگيرانه  ديپلماسى 
تحريم هاى اقتصادى از جانب اياالت متحده. اعمال 
دادن  پايان  معناى  به  مدت  دراز  در  ديپلماسى  اين 
منابع  به  بخشيدن  تحول  و  نفت  استبداد  به  كامل 
انرژى آلترناتيو به خاطر پائين آوردن قيمت اين ماده 

خواهد بود».
اين سخنان چنين ادامه مى يابد:

دلسوزانه  را  سعودى  عربستان  نظير  مللى  بايد  «ما 
كه  دريابند  تا  دهيم  يارى 
اسرائيل  با  ايران  با  مقابله  در 
موكدا  ما  دارند.  مشترک  منافع 
فهماند  خواهيم  مصريان  به 
كامل  نكردن  جلوگيرى  كه 
و  مالى  كمك هاى  قاچاق  از 
تسليحاتى ايران به غزه، به نفع 

آنها نيست.
ملل  چه  هر  كه  ميدانيم  ما 
اهرم هاى  بپيوندند  بما  بيشترى 
كاريتر  متحده  اياالت  فشار 
خواهد بود. اين امر سبب خواهد شد تا تحريم ها 
تاثيرات عميقى بر اقتصاد ايران بگذارند. ايران وسيعا 
به وارد كردن سرمايه ى خارجى، تكنولوژى و كسب 

اعتبار نياز دارد».
اوباما در مقاله ى "بازسازى رهبرى آمريكا" نوشت:

 ... كنيم.  ابا  ايران  با  مستقيم  مذاكره ى  از  نبايد  «ما 
ايران – و بويژه مردم ايران – در نتيجه ى تغييرات 
پذيرش  داشت:  خواهند  را  دستاوردها  اين  اساسى 

اقتصادى(7)، تامين امنيت و روابط ديپلماتيك».
بدون  مذاكره ى  بويژه  و  شده  ياد  سياسى  خطوط 
قيد و شرط با ايران در اشكال مختلف طى كمپين 
كه  است  گفته  اوباما  شد.  تكرار  اوباما  انتخاباتى 
حاضر است  با رئيس جمهور ايران ديدار كند. او 
در مواردى از احمدى نژاد بعنوان فردى ياد كرده كه 
مناسب براى گفتگو نيست و به اين طريق خواستار 
تغيير وى در انتخابات آينده شده است. او در اولين 
ايران  مورد  در  انتخابش  از  پس  خبرى  كنفرانس 

چنين گفت: 
 Iran’s development of a nuclear

 weapon, I believe, is unacceptable.
 And we have to mount an

 international effort to prevent that

 from happening. Iran’s support of

 terrorist organizations, I think, is
.something that has to cease

ايران  توسط  اتمى  سالح  توليد  كه  معتقدم  «من 
براى  المللى  بين  تالش  بايد  ما  نيست.  قبول  قابل 
پشتيبانى  ببخشيم.  شدت  را  اينكار  از  جلوگيرى 
من  كه  است  چيزى  تروريستى  گروه هاى  از  ايران 

فكر ميكنم بايد متوقف شود.” (8)
كنونى  بيانات  هم  و  انتخابش  از  قبل  سخنان  هم 
موضعى  جديد  كابينه ى  كه  مى دهد  نشان  اوباما 
بسيار سختگيرانه در مقابل جمهورى اسالمى اتخاذ 
خواهد كرد. آيا رژيم در موقعيتى خواهد بود كه در 

برابر چنين برخورد سختگيرانه ئى مقاومت كند؟

ايران و مذاكره:
چرا غ  «آيا  عنوان  تحت  نوشته ئى   1387/4/25 در 
مى شود؟»  نتيجه  به  منتهى  ايران  و  آمريكا  سبزهاى 
نويسنده اش  نام  كه  گرفت  قرار  ايرنا  سايت  روى 
موضع  بعنوان  آنرا  مى شود  و  نيست  مشخص 
آورد.  حساب  به  اسالمى  جمهورى  خبرگزارى 

نوشته با بيان زير از خامنه ئى شروع مى شود: 
«قطع رابطه با آمريكا از سياست های اساسي ماست. 
البته هيچگاه نگفته ايم اين رابطه تا ابد قطع خواهد 

بود».
نوشته با نقل قول زير از احمدى نژاد ادامه مى يابد:

نداريم  آمريكا  با  مذاكره  برای  واسطه  به  نيازی  «ما 
آنها  با  مستقيم  طور  به  باشد  الزم  كه  زماني  هر  و 

مذاكره مي كنيم». 
ايران،  بين  مذاكره  بار  سه  از  پس  نظرها  اظهار  اين 
آمريكا و عراق بر سر مسايل عراق بيان شدند. بدنبال 
خارجه ى  امور  وزير  معاون  برنز،  ويليام  حضور 
گذشته،  جوالى   19 در  ژنو  جلسه ى  در  آمريكا، 
با  اسالمى  جمهورى  هسته ئى  برنامه ى  پيرامون  كه 
حضور نماينده ى ايران برگزار گرديد، اينگونه اظهار 
نظرها بيشتر شد.  خامنه ئى در آخرين سخنرانى پر 
از اهن و تلپ خود عليه آمريكا از ممنوعيت مذاكره 
سخنى به ميان نيآورد.(9)  نامه ى تبريك احمدى نژاد 
به اوباما و و اظهار نظرهاى مثبت كاربدستان سياسى 
رژيم اسالمى در مورد رئيس جمهور انتخاب شده ى 
دستگاه  بكار  شروع  براى  آنها  تابى  بى  و  آمريكا 
اسالمى  جمهورى  كه  مى دهند  نشان  جديد  ادارى 
امروز بيش از گذشته خود را نيازمند گرفتن تضمين 
بقاى خود از امپرياليسم آمريكا، خروج از انزوا و راه 

يابى به بازارهاى جهانى مى داند. 
آيا جمهورى اسالمى بدليل داشتن اعتماد به نفس و 
احساس قدرت است كه چنين آشكارا از آمادگى براى 
گفتگو با آمريكا سخن مى گويد؟ جواب منفى است. 
روندها نشان مى دهند كه حكومت اسالمى سرمايه 
در آينده در موضع ضعيف ترى نسبت به گذشته در 
برابر آمريكا و متحدانش قرار خواهد گرفت. چرا؟ 
كه  عديده  اى است  مشكالت  دچار  رژيم  اين  چون 
دائما و به سرعت رو به افزايشند. تالش براى روبرو 
شدن با مسايل ناشى از اين مشكالت مقدار بسيار 
اختصاص  خود  به  را  حكومت  انرژى  از  بيشترى 
خواهند داد. در مورد روابط منطقه ئى و بين المللى 

نيز رژيم رو به ضعف مى رود. 
در زير و بطور خيلى خالصه به بعضى از مهمترين 
مشكالت داخلى اشاره مى كنم كه يقه ى خدمتگزاران 
سرمايه در ايران را گرفته اند. پس از آن تيتروار وضع 

منطقه ئى و بين المللى رژيم را ترسيم خواهم كرد.

1. وضع اقتصادى:
جمهور،  رئيس  نژاد،  احمدى  خوانى  رجز  عليرغم 
كه در يك كنفرانس مطبوعاتى در روز يكشنبه 3 آذر 

كشور  اقتصاد  بر  نفت  قيمت  كاهش  گفت 
از  شدت  به  ايران  اقتصاد  ندارد،  تاثيرى 
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  (10) مى بيند.  صدمه  نفت  قيمت  كاهش 
اقتصاد اين كشور هنوز يك اقتصاد عمدتا 
تك محصولى است و 80 در صد بودجه ى 
دولت، بطور مستقيم و غير مستقيم، به درآمد 
در  مداوما  قيمت  با  است.  وابسته  نفت  از  حاصله 
حال كاهش نفت اوپك، كه در حال حاضر به حدود 
آينده  سال  در  ايران  اقتصاد   ،(11) رسيده  دالر   44
دچار معضالت شديد خواهد شد. اين امر باضافه ى 
تحريم هاى اقتصادى موجود و تحريم هاى محتمل 
آينده سبب خواهند شد كه رژيم وضع اقتصادى و 
در  كه  اينست  واقعيت  كند.  پيدا  دشوارى  سياسى 
اما  است،  ضعيف  ايران  اقتصاد  اركان  حاضر  حال 
درآمد كالن نفت (12) آنرا پوشانده است. حال كه 
درآمد نفت رو به كاهش است ما در آينده ى نزديك 
ويرانش  اقتصاد  كه  بود  خواهيم  روبرو  رژيمى  با 
در  نژاد  احمدى  البته  داشت.  نخواهند  پوششى 
همان كنفرانس مطبوعاتى ادعا كرده كه در "صندوق 
دارد  وجود  كافى  اندازه ى  به  پول  ارزى"  ذخيره ى 
مردم  جناب  اين  اوال  سازد.  جبران  را  كمبودها  تا 
ايران را اليق نمى داند تا به آنها گزارش دهد كه چه 
مقدار پول در اين صندوق هست (سيا و موساد هم 
قانونا وظيفه ندارند اين اطالعات را بما بدهند). پس 
ما ناچاريم از روى منابع گوناگونى كه در دسترس 

هست ميزان آنرا حدس بزنيم. 
مطلبى  ووله  دويچه  سايت  روى   2008/10/27 در 
بحران  ضربات  زير  ايران  "اقتصاد  بنام  شد  گذاشته 

مالى جهانى". در بخشى از اين مطلب آمده است:
خاورميانه  اقتصادى  "تحقيقات  تخصصى  «نشريه 
در گزارشى نوشت، در سال 2007،  (ميس)" اخيراً 
نزديك به 10 ميليارد دالر به حساب ذخيره ارزى 
ايران انتقال يافته بود، اما در سال جارى سه ميليارد 
است.  شده  كاسته  حساب  اين  حجم  از  دالر 
طهماسب مظاهرى، رئيس پيشين بانك مركزى، قبل 
 از بركنارى از مقام خود، موجودى اين حساب را 
بعد،  چندى  اما  كرد.  اعالم  دالر  ميليارد  حدود 10 
كميسيون  عضو  و  مجلس  نماينده  ثروتى،  موسى 
حدود  را  حساب  اين  موجودى  بودجه،  و  برنامه 

هفت ميليارد دالر اعالم كرد».
شده  ياد  بيانيه ى  در  اسالمى  انقالب  مجاهدين 
به  ارزى  ذخيره ى  (صندوق)  حساب  كه  نوشتند 
ميليارد  نژاد 14/8  احمدى  دولت  به  تحويل  هنگام 
بيانيه  اين  ادعاى  طبق  است.  داشته  موجودى  دالر 
اين موجودى در پايان 86 "تغيير معنا دارى نكرده 
است (و البته بر پايه برخى اطالعات كمتر نيز شده 

است)".
در تاريخ 12 نوامبر 2008 مطلبى روى سايت فارسى 
بى بى سى قرار گرفت تحت عنوان "طرح تحقيق و 
تفحص از صندوق ذخيره ارزى در مجلس ايران" 

كه در آن آمده است:
«در حالى كه محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى 
"محرمانه"  را  حساب  اين  موجودى  ميزان  ايران، 
اعالم كرده، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس، اوايل آبان ماه به نقل از معاون ارزى بانك 
مركزى ايران اعالم كرد كه موجودى حساب ذخيره 

ارزى، 25 ميليارد دالر است".
حاال خواننده ى سخاوتمند همين 25 ميليارد دالر را 

به حساب دولت مى نويسد و به آقاى احمدى نژاد 
يادآورى مى كند كه اين بحران طوالنى خواهد بود 
و با اين ميزان از ذخيره كارى از دست دولت ايشان 

و يا دولت بعدى برنخواهد آمد.
بطور كلى و با تأكيد مى توان گفت كه وضع اقتصادى 
سرچشمه ى  وضع  همين  و  است  خراب  دولت 
مشكالت فراوانى است كه در آينده ى نزديك دست 
از  بعضى  به  من  بود.  خواهند  گذشته  از  پاگيرتر  و 

اين مشكالت اشاره ى مختصرى مى كنم. 

مشكالت موجود:
در اين بخش صرفا به اطالعاتى اشاره مى كنم كه بر 
اساس منابع خود رژيم تهيه شده و بر روى بعضى 
سايت ها قرار گرفته است. وضعى كه تصوير مى كنم 
اسالمى  جمهورى  سران  خوشى  دوران  به  مربوط 
تعميق  به  رو  بحران  شرايط  در  شك  بدون  است. 
خواهد  بدتر  روز  به  روز  وضع  آينده  در  و  كنونى 

گرديد.
الف: بيكارى: 

بى بى سى 2008/05/13 :  
كرده  اعالم  ايران،  آمار  مركز  رئيس  مدد،  «محمد 
است كه بيش از 25 درصد جوانان ايرانى بيكارند 
كه اين رقم در شهرها به 28 درصد و در روستاها 
به 19 درصد مى رسد و ميانگين سنى جوانان بين 
15 تا 24 سال است. ... به گفته آقاى مدد، بر اساس 
آخرين آمارها، نرخ بيكارى به 11.9 درصد رسيده 

است».
محجوب  از  مطلب  همين  ادامه ى  در  سى  بى  بى 

نقل مى كند:
حال  در  بيكارى  نرخ  مجلس  نماينده  اين  نظر  «به 

حاضر نمى تواند كمتر از 16 درصد باشد». 
نويسنده ى مطلب سپس چنين اظهار نظر مى نمايد:

رسمى  آمارهاى  اساس  بر  ايران  بيكاران  «جمعيت 
بيشتر از سه ميليون نفر است ولى برخى كارشناسان 
برآورد  نفر  ميليون  باالتر از چهار  تعداد بيكاران را 

كرده اند». 
ب: تورم:

بى بى سى 9 اكتبر 2008 برابر با 18 مهر 1387:  
«بانك مركزى ايران گزارش داده كه ميزان تورم در 
شهريور به مرز 30 درصد رسيده كه نسبت به ماه 
قبل نزديك به چهار درصد افزايش نشان مى دهد».

ماه  شهريور  در  تورم  نرخ  گزارش،  اين  اساس  «بر 
نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش يافته و به 29,4 
درصد رسيده است. نرخ تورم در شهريور ماه سال 

گذشته 17,9 درصد بوده است». 
ج: نابرابرى: 

سايت تحليلى خبرى عصر ايران در 7 مرداد 1387 
نقل  جمهور،  رئيس  اول  معاون  داودى،  پرويز  از 

كرد:
 «در حال حاضر، سرانهء مصرف دهك های باالی 
درآمد  و  است  پايين  دهك های  برابر   17 جامعه 
دهك های  برابر   70 تا   30 جامعه  باالی  دهك های 

 200 حدود  باال  ثروت دهك های  اختالف  و  پايين 
برابر دهك های پايين جامعه گزارش شده است.»

د: اعتياد:
 سايت راديو دوچله ووله 2008/11/20:   
«سردبير اشترن از جديدترين آمار ارائه شده توسط 
هيچ  در  آن  موجب  به  كه  مى كند  ياد  ملل  سازمان 
ميزان  به  توجه  با  ايران،  جز  به  جهان  ديگر  كجاى 
جميعت، افراد معتاد به مواد مخدر وجود ندارد. ... 
بعد از توصيف اين صحنه خبرنگار آلمانى [اشتفان 
گاسل] از «ركورد غم انگيز اعتياد در ايران، سى سال 
ادامه  و  مى گويد  خمينى»  آيت اهللا  انقالب  از  پس 
مى دهد: «بنابر يك تخمين رسمى دولت يك ميليون 
معتاد  هزار  هفتصد  و  حرفه اى  معتاد  هزار  صد  و 
تفننى در ايران وجود دارند، هر چند كه در حقيقت 
اين ارقام بسيار بيشتر از اين آمار اعالم شده است. 
خصوص  به  و  جوانان  بين  در  هرويين  به  گرايش 

زنان به شدت رو به افزايش است.»
 ه: فقر: 

دسترنج 1387/05/13:   
مركزی  بانك  توسط  كه  اقتصادی»  «آمار  «فصلنامه 
با  خود،  شماره  تازه ترين  در  مي شود،  منتشر 
كم  دست  كه  است  داده  نشان  گوناگون  محاسبات 

چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر هستند».
و: بى مسكنى:

بى بى سى 30 سپتامبر 2007:
در  مسكونى  واحد  ميليون  سه  كمبود  از  «برآوردها 
ايران حكايت دارد و هر ساله نيز خيل عظيمى به 
عقيده  به  شوند.  مى  افزوده  مسكن  متقاضيان  جمع 
كارشناسان براى تعادل در بازار مسكن بايد دست 
ساخته  ايران  در  مسكونى  واحد  ميليون  سه  كم 

شود». 
ز: فساد: 

راديو فردا 4 خرداد1386:  
زمينه  در  كه  المللى  بين  شفافيت  جهانى  «سازمان   
مبارزه با فساد در جهان فعاليت مى كند، روز پنج 
شنبه 24 ماه مه تازه ترين گزارش خود را از وضعيت 

فساد ادارى در سال 2006 منتشر كرد.
رديف  در  بررسى،  كشورمورد   163 ميان  در  ايران 
105 قرار گرفته است. ... در ميان اين 163 كشور 
با  هايتى  و  اول  رديف  در  امتياز  باالترين  با  فنالند 

كمترين امتياز در رديف 163 قرار گرفته استـ ».

2 . وضع منطقه ئى:
پس از سقوط طالبان در 12 نوامبر 2001 و مخصوصا 
سقوط حكومت بعث در 20 سپتامبر 2003 قدرت و 
نفوذ ايران در منطقه ى خاورميانه تقويت شد. در هر 
دو عرصه جمهورى اسالمى همكارى هاى زيادى با 
دولت، نيروهاى مسلح و سازمان جاسوسى آمريكا 
رژيم  اما  داد.  انجام  دشمنانش  كردن  ساقط  براى 

منطقه  در  نيروها  اين  حضور  همانحال  در 
آمريكا  حمايت  و  كشيد  چالش  به  نيز  را 
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مالى،  وسيع  پشتيبانى  با   را  اسرائيل  از 
جهاد  و  حماس  از  تداركاتى  و  تسليحاتى 
اسالمى در فلسطين  و حزب اهللا در لبنان 
صدر  جريان  از  نيز  عراق  در  ايران  گفت.  جواب 
حمايت كرده و ميكند كه مخالف حضور آمريكا در 

اين كشور است.
به  رو  عراق  و  افغانستان  در  ايران  موقعيت  اكنون 
به  رو  موجود  روندهاى  اساس  بر  و  رفته  ضعف 
افغانستان  در  رفت.  خواهد  نيز  بيشترى  ضعف 
قدرت گيرى و بازگشت طالبان يكى از فاكتورهاى 
اين  در  اسالمى  جمهورى  موقعيت  تضعيف  اصلى 
كشور است. در عراق نيز دولت مالكى به قول آقاى 
زيدآبادى از ايران فاصله گرفته است. او در تفسيرى 
تحت عنوان «مالكى آمريكا را در برابر ايران انتخاب 

كرده؟» (13) از جمله چنين نوشت:
كشورهاى  به  آنكه  براى  مالكى  آقاى  حقيقت،  «در 
عرب بفهماند كه بر مبناى گرايش هاى فرقه گرايانه 
عراق  عربى  هويت  به  و  نمى كند  حركت  مذهبى 
كامال وفادار است، مواضعى را به نحوى ظريف و 

پيچيده عليه ايران اتخاذ كرد.
ايجاد ترديد در پيمان مرزى 1975 بين ايران و عراق 
و درخواست براى تغيير برخى از بندهاى آن، ارسال 
نامه به رئيس دولت امارات متحده عربى و حمايت 
از موضع اين دولت در برابر جزاير سه گانه ابوموسى 
و تنب هاى كوچك و بزرگ در خليج فارس، مقابله 
در  صدر  مقتدى  رهبرى  به  مهدى  ارتش  با  قاطع 
از  كامل  گرفتن  فاصله  و  عراق  مختلف  شهرهاى 
و  اسرائيل  بين  صلح  روند  برابر  در  ايران  سياست 
فلسطينى ها، در واقع اقداماتى بود كه دولت مالكى 
براى جلب نظر كشورهاى عرب و تاكيد بر وفادارى 

دولت خود به هويت عربى عراق انجام داد».

 3 -وضع بين المللى:
سود  فاكتورهاى  از  گذشته  در  اسالمى  جمهورى 
كند  استفاده  دولت ها  بين  تضادهاى  از  تا  گرفت 
بحران  بكاهد.  خود  بر  وارده  فشارهاى  ميزان  از  و 
موسسات  و  دولت ها  كنونى  جهانى  و  ساختارى 
نزديك  بهم  و  محتاج  بهم  چنان  را  سرمايه دارى 
كمتر  مدتى  براى  ميانشان  شكاف هاى  كه  نموده 
خواهد شد و رژم جهمورى اسالمى  ميدان كمترى 

براى مانور خواهد يافت.

پايان سخن:
پايه ئى  نياز  كه  مى دهد  نشان  روندها  بررسى 
معضالت  و  انزوا  از  خروج  به  ايران  بورژوازى 
عديده ئى كه جمهورى اسالمى در دور آتى با آنها 
روبرو خواهد شد آنرا ناچار به قبول خواست هاى 
نمود.  خواهد  پروسه  يك  طى  جهانى  بورژوازى 
بورژوازى  اين  خواست هاى  به  دادن  تن  هردرجه 
و  انداخت  خواهد  كنونى  حكومت  بافت  در  لرزه 
كارگران  محتمل  خيزش هاى  براى  را  راه  امر  اين 
فشار  زير  پشتشان  كه  كرد  خواهد  باز  آزادگانى  و 
استثمار و استبداد خم شده است.  خود دولتمردان، 
عليرغم رجز خوانيهاى معمولشان، بر اين واقعيت 

ممكن  را  اجتماعى  وسيع  اعتراضات  و  آگاهند 
ميدانند. بازگرداندن بسيجى ها به خيابان ها، رزمايش 
30 هزار نفره در تهران كه قرار است در استان هاى 
ديگر ادامه يابد، ازياد اعدام ها و هشدارهاى مستمر 
 (14) اجتماعى"  "حوادث  مورد  در  فرماندهان 
  (15) دانشگاه  در  آذر   16 در  خامنه ئى  حضور  و 
مى كند  ايجاب  امر  همين  است.  واقعيت  اين  گواه 
پروسه را چنان به كندى  اسالمى اين  تا جمهورى 
پيش ببرد تا هيچ مجالى براى خيزش مردم عاصى 
پيدا نشود. اگر اين اتفاق به شكل دلخواه جمهورى 
شد  خواهد  باز  شكاف ها  آنگاه  نرود  پيش  اسالمى 
پيش  طوفانگونه  خيزش هاى  براى  واقعى  امكان  و 
اوباماها  كه  كنيم  فراموش  نبايد  ما  آمد.  خواهد 
شرايط  چنين  در  جهانى  بورژوازى  نيروهاى  و 
كمك  به  چپ  سردمدارى  صورت  در  و  مفروضى 
جمهورى اسالمى خواهد آمد. اين اتفاقى است كه 

در انقالب 57 اتفاق افتاد. 
را  خود  سرمايه  اسالمى  خدمتگزاران  كه  همانطور 
عليه هرگونه خيزشى آماده كرده اند، فعالين كارگرى، 
كمونيست و چپ نيز بايد اين آمادگى براى هدايت 

خيزشهاى محتمل را داشته باشند. 
28 نوامبر 2008

لندن
*****

(1) پدر پاول يك كارمند دون پايه و مادرش خياط 
بود. او نيز نظير مارگارت تاچر، كه در يك خانواده ى 
برآمد  اعماق  از  كرد،  نما  و  نشو  كوچك  كاسبكار 
درآمد.  امپرياليستى  منافع  كثيف ترين  خدمت  به  و 
او  بود.  بوش  كابينه ى  خارجه در  وزير  اولين  پاول 
جمله  از  و  عراق  به  حمله  و  مقدمات  تهيه ى  در 
دروغ پردازى در مورد وجود اسلحه ى كشتار جمعى 
القاعده،   با  بعث  حكومت  پيوند  و  كشور  اين  در 

نقش موثر داشت.  
(2) به كسانيكه در اين توهمند كه دموكراسى و حق 
راى واقعى در دنياى سرمايه دارى و الجرم در اياالت 
دموكراسى  كه  مى كنم  يادآورى  دارد  وجود  متحده 
در  كه  بورژوائيست  حكومت  اداره ى  روش  يك 
حال حاضر نه حامى طبقاتى دارد و نه با ديكتاتورى 
سرمايه  به صورت كنونى آن همخوانى دارد. مردم 
كانديداهاى  به  دادن  راى  بين  در  مى توانند  آمريكا 
دو حزب دموكرات و جمهوريخواه و يا راى ندادن 
يكى را انتخاب كنند. تا كنون معدودى در اين كشور 

كانديداهاى مستقل را جدى گرفته اند. 
 Capitalism Hits the Fan, ويدئوى   (3)
پروفسور  مطالب  ساير  و   A Marxist View

گوگل  در  جستجو  طريق  از   Richard Wolff

قابل دسترسى است.
طرف  يك  از  كه  است  سرمايه  تناقض  اين   (4)
آخرين  در  اضافه  ارزش  كشيدن  بيرون  به  گرايش 
حد ممكن از كارگران و با دادن كمترين دستمزد را 
دارد و از طرف ديگر به ميزان رو به ازياد مصرف از 
جانب همين كارگران نيازمند است.  اقتصاد آمريكا 
و كشورهائى كه به اين كشور كاال صادر مى كنند به 
درجات زيادى به مصرف 47 در صدى ساكنان و 
الجرم طبقه ى كارگر آمريكا اتكا دارد. در حالى كه 
خبريش  كنفرانس  نخستين  در  اوباما  خود  قول  به 

نيز  وام  از  و  بيكارند  آمريكا  در  كارگر  ميليون   10
از  بخشى  بود  خواهد  ناچار  دولت  نيست  خبرى 
پول ماليات دهندگان را به صورت بيمه ى بيكارى 
و درمانى و غيره به اين كارگران و خانواده هايشان 

بازگرداند.
 Renewing American مقاله ى   (5)
 Foreign در شماره ى جوالى/ اوت Leadership

Affaires چاپ شده و از طريق جستجوگر گوگل 

قابل دسترسى است.
 American Israel Public.  (6)
Affairs Committee متن اين سخنرانى تحت 

طريق  از   Obama AIPAC speech عنوان 
جستجوگر گوگل قابل دسترسى است.

(7) اين در واقع به معنى رفع تحريم ها و پذيرش 
اقتصادى  المللى  بين  موسسات  و  جهانى  بازار  در 

است.
اولين  در  و  نوامبر  هفتم  جمعه  روز  اوباما   (8)
به  واكنش  در  پيروزى  از  پس  مطبوعاتى  كنفرانس 
گرفت.  موضعى  چنين  نژاد  احمدى  تبريك  نامه ى 
چاپ  متن  هست.   Youtube روى  او  مصاحبه ى 
 CHICAGO شده ى مورد استفاده ى نگارنده در

SUN-TIMES 7 نوامبر قابل دسترسى است.
در 08/08/  خامنه ئى  سخنرانى  به  شود  رجوع   (9)
در  دانثجويان  و  آموزان  دانش  به  خطاب   1387
پايگاه  در  سخنرانى  اين  آبان.  سالروز 13  آستانه ى 
اطالع رسانى دفتر خامنه ئى درج و از طريق سايت 

ايرنا قابل دسترسى است.
انرژى،  و  نفت  رسانى  اطالع  شبكه ى  شانا،    (10)
نژاد  احمدى  قول  از  نوامبر)   23) آذر  سوم   روز 
ايران  اقتصاد  بر  نفت  قيمت  نوسان  كه  نوشت 
اثرگذار نيست و ميشود كشور را با نفت بشكه ئى 5 

تا 8 دالر اداره كرد.
(11)شانا 3 آذر. “بازار نفت و دو بازيگر” نوشته ى 

حشمت اهللا رضوى.
ايران  اسالمى  انقالب  مجاهدين  سازمان   (12)  
ضمن بيانيه ئى تحت عنوان "بيانية سازمان مجاهدين 
نفت،  درآمد  ميزان  بارۀ  در  ايران،  اسالمي  انقالب 
هزينه های ارزی و حساب ذخيره ارزى در دولت 
احمدی نژاد" كه روز 2 آذر صادر و در همان روز 
روى سايتشان قرار گرفت نوشتند كه « درآمد ارزی 
از  پس  های  سال  در  گاز  و  نفت  فروش  از  كشور 
بانك  توسط  منتشره  های  گزارش  برپايه  انقالب، 
مركزی، بالغ بر 645 ميليارد دالر تا پايان سال 86 
يك  به  نزديك   ) دالر  ميليارد   198 كه  است  بوده 
سوم) آن در سه سال گذشته و در دولت احمدی 

نژاد حاصل شده است».
(13) سايت بى بى سى فارسى 22 اكتبر 2008

 3 با  برابر  نوامبر   23 يكشنبه  در  سى  بى  بى   (14)
آذر نوشت: «يك فرمانده ارشد نظامى ايران، كاهش 
قيمت نفت، احتمال حادثه سازى اسرائيل و القاعده 
ايران  عليه  مهم  تهديد  سه  را  اجتماعى  تحوالت  و 
جنگ  آستانه  در  ما  است  گفته  و  كرده  توصيف 

احتمالى قرار داريم». 
روزنامه هاى چاپ تهران روز يكشنبه (23 نوامبر) 

جانشين  رشيد  غالمعلى  سرلشكر  قول  از 
ايران  مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  فرمانده 
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تهديدات  وجود  دليل  به  كه  اند  نوشته 
را  دفاعى  و  نظامى  امكانات  بايد  عمده 
تقويت كرد. ... آقاى رشيد كه در همايش 
"توسعه پايدار و ايمن با روحيه و تفكر بسيجى با 
تاكيد  گفت  مى  سخن  غيرعامل"  پدافند  رويكرد 
كرده: «ما سه منطقه آسيب پذير شمال غرب، جنوب 
شرق و خوزستان را داريم كه بايد به آنها توجه 
ويژه كنيم». اشاره آقاى رشيد به منطقه كردستان، 
سيستان و بلوچستان و خوزستان است كه در آنها 

برخى گروه هاى مخالف فعاليت دارند.
اصلى تر  خطر  كه  كرد  يادآورى  سرلشكر  به  بايد 
و  كاركن  نيروى  و  كارگر  ميليون   23 جانب  از 
بسيجيان  مادر  و  پدر  كه  است  آنان  خانواده هاى 
سپاه  پائين  صفوف  و  سربازان  پائين،  صفوف 
مقابله با آنان سراغ  نيروئى براى  هستند. آيا هيچ 

داريد؟ 
(15) در روز 8 آذر ايرنا از قول وزير علوم خبر 
داد كه خامنه ئى در روز دانشجوى امسال شركت 
خواهد كرد. متاسفانه من فورا خبر را چاپ و يا 
ايرنا،  سايت هاى  تمام  بعد  روز  و  نكردم   save

ايسنا، ايلنا، تابناک و سايت وزارت وزارت علوم 
ادامه ى  در  كنم.  پيدا  آنرا  نتوانستم  اما  گشتم،  را 
در  ميرهاشمى  زينب  از  نوشته ئى  به  جستجو 
خبر  مقابل  در  كه  برخوردم  گزارشگران  سايت 
بخشى  در  نويسنده  بود.  داده  نشان  العمل  عكس 

از نوشته ى خود آورده است:
«وزير علوم اعالم كرد كه خامنه اى امسال در مراسم 
دانشگاه [علم و صنعت] حضور پيدا خواهد كرد. 
عناصر  "دستيابى  از  جلوگيرى  را  اقدام  اين  وى 
ضد انقالب به اهدافشان" قيد كرد. ... وزير علوم 
در رابطه با آمدن خامنه اى به دانشگاه گفت: ‘روز 
داعيه دارش  خود  زمانى  كه  است  روزى  آذر   16
بوده ايم و االن ضد انقالب قصد مصادره  آنرا دارد 

كه بايد آن را به جايگاه اول خود بازگردانيم».
در حقيقت شگرد پايوران رژيم در برگزارى دولتى 
اين روز، مقابله با حركت هاى دانشجويان است كه 
عليرغم همه سركوبگرى، زندان و شكنجه، بازهم 
اين  وضع  شك  بدون  ميگيرد.  چالش  به  را  رژيم 
جنبش  بتواند  كه  آنست  از  دررفته تر  زهوار  رژيم 

دانشجوئى را به خاموشى بكشاند». 
چند ساعت بعد نوشته ئى از على ناظر روى سايت 
عقب  و  خبر  تغيير  كه  شد  داده  قرار  گزارشگران 
نشينى جناب رهبر از آمدن به دانشگاه را به اطالع 

رسانده  بود.
به نظرم "رهبر معظم" با امتناع از آمدن به دانشگاه 
عاقالنه  تصميم  يك  عمرش  در  بار  اولين  براى 

گرفت. بدو دليل:
كارگران  اين  آتى  محتمل  خيزش هاى  در   -  1
بدست  را  رهبرى  كه  بود  خواهند  آنها  فعالين  و 
خواهند داشت و نه دانشجويان. پس اگر خامنه ئى 
براى  و  نكرده  كند  آنرا  بايد  دارد  شانه ئى  و  شاخ 

كارگران نگهدارد.
كبير"  امير  "دانشجويان  گذشته  سال  در  اگر   -  2
عكس رئيس جمهور را در مقابل چشمانش آتش 
زدند، امسال ممكن بود دانشجويان ريش رهبر را 

بسوزانند.
 

در  قدرت  گرفتن  دست  به  تدارک  سر  بر  بحث 
منتخب،  جمهور  رئيس  اوباما  توسط  آمريكا 
برنامه هاى  و  روزنامه ها  از  بسيارى  صفحات 
خود  به  را  جهان  سراسر  در  تلويزيونى  راديو 
سوى  از  كه  گامى  هر  است.  داده  اختصاص 
اوباما و مشاورانش در اين مرحله مقدماتى انتقال 
قدرت برداشته مى شود مورد تفسير و تحليل قرار 
مى گيرد. اخبار انتشار يافته در روزهاى اخير نشان 
مى دهد كه اقدامات اوليه اوباما طى يكى دو هفته 
گذشته قبل از آنكه در جهت تدارک براى پاسخ 
باشد،  "تغيير"  يعنى  او  انتخاباتى  اصلى  شعار  به 
خواهان  جمهورى  با  هماهنگى  ايجاد  به  معطوف 
هنوز مستقر در كاخ سفيد گرديده است. مالقات 
كين  مك  جان  انتخاباتيش،  بازنده  رقيب  با  اوباما 
و سخنانى كه در اين نشست ايراد كرد، نشان داد 
حركاتى  قالب  در  اگرچه  مالقات ها  اينگونه  كه 
نمادين باشند، متوجه اين واقعيت هستند كه اوباما 
به عنوان نماينده منافع بورژوازى آمريكا به حفظ 
بحران  دوره  اين  در  بورژوازى  صفوف  وحدت 
شعارهاى  گرفتن  دنبال  از  بيش  بسيار  اقتصادى، 

انتخاباتى خود مى انديشد.
اوباما  پشتيبان  آمريكا  بورژوازى  از  بزرگى  بخش 
واقعى  بطور  زيرا  بود،  انتخاباتيش  مبارزات  در 
و  بوش  سياست هاى  ناكارايى  آمريكا  بورژوازى 
محافظه كاران جديد مستقر در كاخ سفيد را تجربه 
راه  تا  كرد  انتخاب  را  اوباما  طبقه،  اين  بود.  كرده 
نجات سرمايه دارى آمريكا را از بحران اقتصادى 
سازد.  رها  است،  شده  او  دامنگير  كه  اى  گسترده 
انتخابات  در  تغيير  شعار  طرح  طبقه  اين  براى 
كه  اندازه  آن  نبود،  نگرانى  مايه  چندان  آمريكا 
از  نجات  براى  ديگر"  "سياستى  گرفتن  درپيش 
بحران ضرورى شده بود. اوباما و حزب دمكرات 
اين  بر  بنا  و  هستند  آمريكا  بورژوازى  نمايندگان 
طبقه  اين  وحدت  تامين  فكر  به  كه  است  طبيعى 
براى  آنها  باشند.  معاصر  دوره  تالطمات  متن  در 
سياست هاى  از  كه  مردمى  به  دادن  پس  حساب 
بوش و همفكران نئوليبرالش به تنگ آمده بودند، 
هنوز تا چهار سال ديگر فرصت دارند. از اين رو 

اولويت براى آنها، حفظ وحدت صفوف خودشان 
است.

اوباما در انتخاب خيل گسترده همكاران و مشاوران 
و وزراى كابينه اش قبل از آنكه در دغدغه تحقق 
به  باشد،  بود  داده  را  اش  وعده  كه  "تغيير"  شعار 
طبقاتى  صفوف  در  وحدت  اين  تقويت  و  حفظ 
خود نياز دارد. اما آيا مردمى كه ديگر نمى خواهند 
دوره  در  كه  جنگ هايى  ميدان  در  فرزندانشان 
شده  تحميل  آنها  به  بوش  حكومت  ساله  هشت 
است، بيش از اين كشته شوند، ميليونها مردمى كه 
خواهان بيمه و خدمات درمانى هستند، ميليون ها 
مردمى كه مى خواهند سرپناهى از آن خود داشته 
باشند، ميليون ها كارگرى كه بيكارند و هر روز بر 
فرصت  اين  اوباما  به  مى شود،  افزوده  آنها  شمار 
كنونى  اولويت  راحت  خيال  با  تا  داد  خواهند  را 
بورژوازى  صفوف  وحدت  تامين  يعنى  خود 
كند؟  تعقيب  بحران  با  مقابله  براى  را  آمريكا 
كه  آمريكا  جامعه  كه  دهند  مى  نشان  شواهد 
اين  تعقيب  براى  بود  تغيير  خواهان  واقعى  بطور 
خواست حياتى خود در آستانه امواج گسترده اى 
قرار  خيابانى  تظاهرات  و  كارگرى  اعتصابات  از 
خواهد گرفت. جامعه آمريكا واقعا خواهان تغيير 
است و به همين دليل هم در اين مقياس گسترده 
به اوباما راى داد. براى سيل مردمى كه بطور كم 
سابقه اى در اين انتخابات شركت كرد و به اوباما 
راى داد ضرورت تغيير، يك شعار زرق و برق دار 
نبود، بلكه از نياز واقعى اين مردم سرچشمه گرفته 
بود. چهار سال حكومت اوباما در آمريكا در عين 
حال دوره ايست كه كارگران و اكثريت مردم اين 
حزب  به  خود  توهم  اين  تا  دارند  فرصت  كشور 
اين  به  و  كنند  تجربه  ديگر  بار  نيز  را  دمكرات 
واقعيت باور بياورند كه منشاء تغيير تنها در فراتر 
رفتن از سلطه بالمنازع دو حزب جمهورى خواه 
و دمكرات و اتكاء به نيروى آگاه و متشكل طبقه 
كارگر در اين كشور است، نيرويى كه به طور عينى 
قادر به ايجاد تغيير بنيادى در مسير زندگى مردم 

آمريكاست.

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

اولويت اوباما حفظ وحدت 
صفوف بورژوازى آمريكاست!
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همانطور كه پيش بينى مى شد بحران جهانگير اخير 
كشورهاى  است.  كرده  شيفت  توليدى  به  مالى  از 
خود  ركود  دوره  آغاز  ديگرى  از  بعد  يكى  صنعتى 
بعد  يكى  صنايع  توليدى  مراكز  مى كنند.  اعالم  را 
نرخ  مى شوند.  تعطيل  نيمه  يا  و  تعطيل  ديگرى  از 
باال  بسرعت  صنعتى  كشورهاى  در  جهانى  بيكارى 

مى رود. 
بگوش  بيكارسازى ها  از  تازه ترى  اخبار  دم  هر 
كشورهاى  از  بيكارسازى ها  اول  موج  مى رسد. 
صنعتى پيشرفته برخاسته اند. بزودى قرار است اين 
اموج هر جا و همه جا را درنوردند و زير رسوبات 

خود زندگى ميليونها انسان را مدفون كنند.
كه  است  سريع  آنقدر  بيكارسازى ها  شتاب 
قاطعيت  با  نيستند،  قادر  اقتصادى  تحليل گران 
بعضا  و  بروز  روز  آمارها  كنند.  اعالم  را  آمارش 
لحظه به لحظه باال مى گيرند. تحليل گران ناچارند با 
احتياط كامل تخمين بزنند و تخمين هايشان را دم 

به دم دستكارى و به روز كنند.
كليه  بكارگيرى  و  سرمايه  صاحبان  تدابير  عليرغم 
امكانات دولتى و نشست ها و مذاكرات پى در پى 
جارى،  اقتصادى  عظيم  بحران  كردن  مهار  براى 
پيامدهاى  ترين  مهم  و  اولين  بعنوان  بيكارسازى ها 

آن؛ با شتاب هر چه بيشترى پيش مى تازد. 
حاصل اين نشست ها و اين مذاكرات هر چه باشد 
جلودار امواج بيكارسازى هاى ناشى از بحران اخير 
عضو  كشور  خارجه27  وزراى  نشست  نه  نيست. 
نه  آمريكا،  جديد  جمهور  رييس  با  اروپا  اتحاديه 
نشست رهبران 20 كشور صنعتى و در حال توسعه 
واشنگتن و نه پيشنهاد  جهان موسوم به G 20 در 
بانك   30 عملكرد  بر  كه  ويژه اى  هيئت  تاسيس 
بزرگ سرمايه گذار بزرگ دنيا و نه بسته نجات ملى، 
است  جارى  امواجش  كه  را  بيكارسازى ها  شتاب 
مانع نمى شود. پروسه بيكارسازى ها بى اعتنا به هر 
نكردنى  باور  شتابى  با  دولت ها،  "پيشگيرانه"  اقدام 

پيش مى رود.
و  تلويزيونى  كانال هاى  كه  دورانى  آن  گذشت 
صفحاتى از روزنامه هاى آمريكاى شمالى و اروپا 
به اشكال جذاب و فريبنده اى انوع مشاغل را تبليغ 
مى كردند، حتى در و ديوار فروشگاه ها و مغازه ها 
هم پوشيده از آگهى هاى استخدام بود. اكنون ديگر 
دلفريب خبرى نيست. بر عكس  از آن آگهى هاى 
صفحات  و  تلويزيونى  هاى  برنامه  از  زيادى  حجم 
زيادى از روزنامه ها ميزان بيكارسازى هاى وسيع و 

تعطيل مراكز كار را شماره مى كنند. 
كارگزاران دولتى و كارشناسان اقتصادى يكى يكى 
در تلويزيون ها ظاهر مى شوند و اعالم مى كنند كه 
سرعت سرازيرى كشورهاى متبوعشان به يك ركود 
همه جانبه اقتصادى و توليدى در اين حد، خارج از 

انتظار و پيش بينى آنها بوده است.
و  گزارشات  و  اخبار  و  ها  تحليل  اساس  بر 
مشاهدات روزمره، صف اول قربانيان امواج بيكارى 

در كشورهاى صنعتى و پيشرفته و از ميان كارگران 
ساختمانى،  سازى،  اتومبيل  صنايع  بخش هاى 
گردشگرى،  و  توريسم  مالى،  موسسات  و  بانك ها 
و بخش هاى خدمات عمومى مى باشند. نمونه هاى 
كل  تا  رود  مى  كه  را  بيكارسازى ها  اين  ابعاد  زير 

جهان را درنوردد گوياتر خواهد كرد:
كارخانه ولو (VOLVO) يك چهارم كارگرانش را 
بيكار كرده است و بسيارى از كارگران اين كارخانه 
دريافت  اشتغال  پايان  برگه  اش  تابعه  واحدهاى  و 
مجموعا  است  قرار  بزودى  سوئد  ولوو  اند.  كرده 
2000 نفر از كاركنانش رادر سوئد و بلژيك بدليل 
بيكار  اروپايى،  بازارهاى  در  فروش  ميزان  كاهش 
كند. نرخ بيكارى سوئد كه تا چندى پيش كمى بيش 
از 5.5 درصد بود با بيكار سازيهاى اخير بسرعت رو 

به افزايش است.
در آمريكا و كانادا كارخانه هاى اتومبيل سازى فورد 
و جنرال موتورز بحالت نيمه تعطيل در آمده اند و 
بسيارى از كارگران اين كارخانه هاى عظيم آخرين 
هشدار بيكار سازى خود را از مديريت گرفته اند. 
توماس  سنت  نفرى   36000 شهرک  يك  در  تنها 
اونتاريو كانادا 2000 كارگر جنرال موتورز كارشان 

را از دست داده اند.
در همين مدت خودروهاى ساخت جنرال موتورز35 
اند.  داشته  فروش  افت  درصد   30 فورد  و  درصد 
سال   60 ظرف  حد،  اين  در   G M فروش  كاهش 
قرار  كرايسلر  شركت  است.  بوده  سابقه  بى  اخير 
است 25 درصد از كارمندان خود را (حدود5000 

نفر) اخراج كند. 
بر اساس گزارش رسانه هاى خبرى آلمان شركت 
به  دارد  كارگر  هزار   26 كه  "اوپل"  خودروسازى 
دليل بحران در شركت مادر يعنى "جنرال موتورز" 
آمريكا، براى ادامه فعاليت با مشكالت جدى روبرو 
است و بيكارسازى وسيعى كارگران اين كمپانى را 

تهديد مى كند.
كارخانه  چند  موقت  تعطيل  از  صحبت  روزها  اين 
شركت  و  بنز  شركت  به  وابسته  خارجى  و  داخلى 
فرصت  رنو1000  كارخانه  در  است.  ميان  در  رنو 

شغلى از بين رفته است. 
اروپا  و  آمريكا  در  نيز  ژاپنى  خودروهاى  فروش 
خودروسازى  شركت  است.  آمده  پايين  بشدت 
از  ژاپن  خودروسازى  شركت  بزرگترين  تويوتا، 
سپتامبر  ماه  در  خود  فروش  درصدى  كاهش 29.5 
در آمريكا خبر داده بود. سخنگوی نيسان هم اعالم 
خودروهاى  فروش  كاهش  علت  به  كه  است  كرده 
حدود  شغلي  فرصت  حذف  فكر  به  كمپانى  اين 
20000 كارگر موقت شاغل در كارخانه هاى خود 

است.
***

نرخ بيكارى تمامى كشورها به نسبت چند ماه اخير 
بسرعت باال مى رود. نرخ بيكارى آمريكا به نسبت 
اوايل سال جارى كه كمتر از 5 درصد بود بيش از 

رسيده  درصد   6.5 به  و  يافته  افزايش  درصد   1.5
است. اين حد، از بيكارى از 14 سال قبل تا كنون 

بى سابقه بوده است. 
 10 از  بيش  حاضر  حال  در  آمريكا  بيكاران  تعداد 
نسبت  به  كه  شود،  مى  زده  تخمين  نفر  ميليون 
سال گذشته 2ميليون و 800000 هزار نفر افزايش 
بينى  پيش  آمريكا  اقتصادى  كارشناسان  است.  يافته 
مى كنند كه بزودى نرخ بيكارى در اين كشور از مرز 

7.5 درصد هم خواهد گذشت.
نرخ بيكارى آلمان كه در آستانه بحران به 8.7 درصد 
رسيده بود و باالترين ركورد طى 16 سال اخير را 

نشان مى داد مى رود كه از اين هم بيشتر شود.
گذشته  سال  فرانسوى،  آژانس  يك  آمار  اساس  بر 
فرانسه دارای يك ميليون و 970هزار نفر بيكار بوده 
است، كه بيش از 8 درصد كل جمعيت فعال فرانسه 
متاثر  كشور  اين  بيكارى  آمار  مى داد.  تشكيل  را 
نشان  را  بيكار  ميليون  دو  از  بيشتر  اخير  بحران  از 

مى دهد و مى رود كه بيشتر و بيشتر هم بشود. 
مسوالن سازمان بين المللى كار هشدار داده اند كه 
در  بيكاران  تعداد  است  ممكن  جهانى  مالى  بحران 
جهان را 20 ميليون نفر افزايش دهد و تا پايان سال 
نفر  ميليون  به 210  جهان  در  بيكاران  شمار   2009

برسد.
جورجن المسكوف رييس مركز مطالعات سياست هاى 
اقتصادى "سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى" 
در  تورم  و  بيكارى  وضعيت  مورد  در   *  OECD

و  حرمت  حفظ  ضمن  جهان  صنعتى  كشورهاى 
مهم ترين  «هم اكنون  گويد:  مى  آزاد  بازار  تقدس 
اقتصادى  ناامنى  و  بى ثباتى  دنيا  در  موجود  مساله 
است. بى ثباتى اقتصادى سبب شد تا اغلب مشاغل 
و فرصت هاى شغلى از بين برود و بر شمار بيكاران 
اقتصادى  فضاى  و  كار  بازار  بى ثباتى  شود.  افزوده 
به دليل بحران مالى و اعتبارى در دنيا ايجاد شد و 
زمينه را براى ركود اقتصادى اغلب كشورهاى جهان 
به خصوص كشورهاى صنعتى فراهم كرد». وى در 
گزارش اخير خود نرخ بيكارى در كشورهاى عضو 
سازمان در سال 2008 ميالدى را 9.5 درصد برآورد 

كرده است.
***

امواج بيكارسازى ها فراتر از صنايع و مراكز توليدى، 
كارمندان  و  كاركنان  ديگرى  عرصه  هر  از  بيشتر 
بانكها و موسسات مالى را در آمريكا و اروپا و ديگر 

كشورهاى صنعتى و پيشرفته نشانه گرفته است.
كه  نوامبر)   17 (دوشنبه  بود  پيش  روز  چند  همين 
بزرگترين  از  يكى  گروپ"  "سيتى  بانك  مديران 
بانك هاى آمريكا خبر اخراج 75 هزار كارمند خود 
را اعالم كرد. اين بانك قبال 20 هزار كارمند خود را 
بيكار كرده بود و قرار است 75 هزار كارمند ديگر را 
اخراج كند. از آنجايى كه اين بانك عظيم در سراسر 

شمار  كه  رود  مى  انتظار  دارد،  شعبه  جهان 
سراسر  در  بانك  اين  كارمندان  از  زيادى 

عطا خلقىبيكارى، مهمترين پيامد اصلى بحران!
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جهان كار خود را از دست بدهند.

بيكارسازى ها،  اين  دار  و  گير  در  اگرچه 
و  صنعتى  مراكز  كاركنان  و  كارگران 
قربانى ها  اول  موج  مالى،  موسسات  و  بانك ها 
را  ها  تاوان  ترين  سنگين  اما  ميدهند؛  تشكيل  را 
مهاجر  و  تخصص  بى  و  تخصص  كم  كارگران 

خواهند پرداخت. 
اين طيف از كارگران كه عمده تا به كارهاى خدماتى 
مشغولند، بيشتر از هر بخش ديگرى از كارگران به 
كارگران  شوند.  مى  پرتاب  هميشگى  بيكاران  خيل 
از  را  شان  كارفعلى  اينكه  عليرغم  اى  حرفه  فنى 
مهارت هاى  و  تخصص  اعتبار  به  دهند،  مى  دست 
فنى شان، هنوز شانس اين را دارند كه كار ديگرى با 

مزد كمترى گير آورند. 
تاريخا هم بورژوازى از اين فرصت ها بهره بردارى 
ماهرتر و  كارگران  بيكاران،  انبوه  ميان  مى كند و از 
متخصص تر را با دستمزدهاى پايينى به كار مى گيرد. 
بخش  شدن  بيكار  موجب  جابحايى ها  اين  نتيجه 
وسيعى از كارگران نا متخصص كه اساسا مهاجرند 

مى شود.
گو اينكه مصايب ناشى از بيكارى و بيكارى ناشى از 
بحران گريبان همه را و بيشتر از هر كسى كارگران 
و اقشار پايينى جامعه را گرفته و خواهد گرفت، اما 
آمريكايى  مزدبگيران  و  كارگران  براى  مصايب  اين 
جمله  از  عواملى  مجموعه  نتيجه  در  كه  اروپايى  و 
سنت هاى ديرينه مبارزاتى خود، و ساختار اقتصادى 
قوى كشورهايشان، بدرجه اى صاحب نان و آب و 
مسكن و خدمات اجتماعى و امنيت شغلى و بيمه 
بيكارى بوده اند، و نرم زندگى و توقعاتى متفاوت 
با كارگر و مزدبگير كشورهاى جهان سوم دارند، نه 

ساده است و نه قابل تحمل.
براى كارگرى كه تاكنون سفر و تعطيالت و بار رفتن 
و پارتى دادن و پارتى رفتن و... روتين زندگى اش 
بوده است، اكنون كه قرار است با جارى شدن امواج 
بيكارسازيها روال زندگى اش بهم ريخته شود و نوع 
ديگرى از زندگى را تجربه كند، نه قابل تحمل است 

و نه قابل چشم پوشى. 
كارگر و كاركن آمريكايى و اروپايى اگرچه همچون 
و  شده  استثمار  سرمايه  توسط  ديگرى  كارگر  هر 
مى شود، اما به پشتوانه دستاوردهاى مبارزاتى خود 
به  هيچگاه  خودش  از  پيش  هاى  اى  طبقه  هم  و 
زندگى  نرم  متاسفانه  كه  زندگى،  از  نازلى  سطح 
كارگر جهان سومى است تن نخواهد داد. بنابراين 
كارگر متوقع دنياى غرب به آسانى زير بار تحميالت 
پيامدهاى بحران اقتصادى جارى نمى رود و مى توان 
پيش بينى كرد كه از اين پس شاهد كشمكش هاى 
وسيعى در سراسر اروپا و آمريكاى شمالى خواهيم 
بود. از هم اكنون كارگرن فرانسه و آلمان و فرانسه 
و ايتاليا و... براى ابراز خشم و اعتراضاتشان بى تابى 

مى كنند.
***

اين  است  ممكن  بالفاصله  بحث  اين  ادامه  در 
سئوال ها بنظر برسد:

از  ناشى  مصايب  ديگر  و  بيكار سازى ها  آيا   _1
زير  را  اروپا  و  آمريكا  كه  ابعادى  همان  در  بحران 
جمله  آن  از  و  كشورها  ديگر  است،  گرفته  ضرب 

ايران را زير ضرب خواهد گرفت؟
2ـ آيا از سوى كارگران كشورهاى غير آمريكايى و 
و  بيكارسازى ها  عليه  ايران  آنجمله  از  اروپايى  غير 
ديگر مصايب ناشى از بحران، اعتراضات و مبارزاتى 

را شاهد خواهيم بود؟
گفت:  مى توان  قاطعيت  با  اول  سئوال  به  پاسخ  در 
و  غيرآمريكايى  كشورهاى  در  بيكارسازى ها  دامنه 
بود.  نخواهد  كمتر  نباشد  بيشتر  اگر  اروپايى  غير 
ناشى  هاى  فالكت  كه  كرد  اضافه  بايد  هم  را  اين 
از بيكارسازيها در اين كشورها به مراتب دردناكتر 
و خانمان براندازتر است. اگر كارگر اروپايى با از 
دست دادن كارش به درجاتى نرم زندگى اش بهم 
اش  زندگى  كل  و...  ايرانى  كارگر  مى شود،  ريخته 
زير سوال مى رود. كارگر اروپايى در بدترين حالت 
مدرسه  از  را  هايش  بچه  شد  نخواهد  مجبور  هم 

بيرون كشد، و وادارشان كند كه كنار خيابان واكس 
پاک  را  ها  اتومبيل  شيشه  ها  راه  چهار  سر  و  بزنند 
ها  پزخانه  كوره  در  كوچكشان  دستان  با  يا  و  كنند 
خشت بزنند. پيامدهاى بحران، بدتر از اينها را هم 
براى كارگران غير آمريكايى و غير اروپايى به ارمغان 

خواهد آورد!
در پاسخ به سوال دوم هرچند با قاطعيت نمى توان 
اظهار نظر كرد، اما اميد مى رود كه با تالش جدى تر 
كمونيست ها و درس آموزى كارگران اين كشورها 
و  جنب  شاهد  المللى،  بين  كارگرى  جنبش  از 
جوش هاى بيشترى باشيم و كار و معيشت كارگران 

اين مناطق بيش از اين در معرض تهديد نباشد.
واقعيت اين است كه خو گرفتن به پيامدهاى ناشى 
شرايطى  در  روزمره  كه  كارگرى  براى  بحران  از 
ترين  ابتدايى  از  هيچگاه  و  است  زيسته  بحرانى 
زير  همواره  و  نبوده  برخوردار  كارگريش  حقوق 
ضرب ديكتاتورى از بى تشكلى در رنج بوده است؛ 
سقف  هيچگاه  كه  كارگرى  ميليون   100 آن  براى 
دستمزدش از دو دالر در روز تجاوز نكرده است؛ 
سقف  هيچگاه  كه  كارگرى  ميليون   40 آن  براى 
دستمزدش از يك دالر در روز تجاوز نكرده است؛ 
بسيار آسانتر از كارگر متشكل و مجرب اروپايى و 
آمريكايى است كه به دستاوردهاى صد ساله مبارزاتى 

خود و پيشينيان هم طبقه اش متكى است.
اما آنچه كه روشن است، مبارزات متشكل كارگران 
هاى  آموزى  درس  پيشرفته  و  صنعتى  كشورهاى 
دنيا  سراسر  در  كارگر  طبقه  كل  براى  گرانبهايى 
خواهد داشت و اعتماد به نفس هر كارگرى را در 
بيشتر  مطالباتش  طرح  براى  دنيا  از  اى  گوشه  هر 

خواهد كرد.

در اين ميان كارگران ايران كه طى دو سه سال اخير 
بدرجاتى دستاوردهاى مبارزات متشكلى را در توشه 
براى  بيشترى  نسبتا  آمادگى  از  بالقوه  بطور  دارند، 
مبارزه عليه تحميالت دوران بحران برخوردارند؛ كه 
بايد به همت كارگران آگاه و پيشرو و فعاالن جنبش 

كارگرى به فعل درآيد.
***

جا  همه  در  طبقاتى  هاى  كشمكش  اين  جريان  در 
آگاه  كارگران  را  پرچمش  كه  ايران  در  جمله  از  و 
كمونيست ها  داشت،  خواهند  دوش  به  متشكل  و 
مصاف  يك  در  اى  كننده  تعيين  نقش  مى توانند 
و  كشورى  سطح  در  بورژوازى  كل  عليه  جهانى 

بين المللى داشته باشند. 
اگر بورژوازى براى سر و سامان دادن طبقه خود از 
همه امكاناتش (به خرج طبقه كارگر) سود مى جويد 
و سران و برنامه ريزان و ايدئولوگ هايش 
گرد هم مى آيند و جلسه مى گيرند و تصميم 
از  كمونيست ها  نبايد  چرا  مى كنند،  اتخاذ 
بجاى  و  گيرند  بهره  شان  امكانات  كليه 
مجادله هاى كشدار بى سرانجام و بى فايده 
درون سازمانى، توش و توان شان را صرف 
تقويت جنبش كمونيستى و كارگرى كنند و 
پرچم اتحاد كارگران و پيوند طبقاتى آنها را 

بدوش گيرند؟!
خسارات  است  گرفته  تصميم  بورژوازى 
است  آن  مسبب  خود  كه  بحرانى  از  ناشى 
با گرو گرفتن كار و زندگى كارگر و اقشار پايينى 
كمونيست هاست  وظيفه  اين  كند.  سرشكن  جامعه 
كه بايد با تالشى صميمانه و جدى كارگران را بهم 
در  و  كنند  متحد تر  را  شان  صفوف  و  تر  نزديك 
هموار كردن راه مبارزه متشكل شان براى رويارويى 
با مصايب تحميلى پيامدهاى بحران و تامين معيشتى 

بهتر و انسانى نقش ايفا نمايند. 
موج  با  تقابل  در  و  دوره  اين  در  ايران  كارگران 

بيكارسازى ها، الزم است با صداى رساترى شعار:
آحاد  كليه  براى  مكفى  بيكارى  بيمه  يا  مناسب  كار 
صدر  به  و  دهند  سر  را  18سال  از  باالتر  جامعه 
مطالبات حداقل كارگرى خود ببرند؛ و كمونيست ها 
و فعاالن جنبش كارگرى وسيع ترين توده كارگران 

را حول آن بسيج و متشكل كنند. 
اين وظيفه عاجل و مهم كمونيست هاست كه نقش 
خود را در بسيج و سازماندهى كارگران براى طرح 
جمهورى  سرنگونى  و  امروزشان  همين  مطالبات 
ايفا  سوسياليستى  انقالب  يك  تدارک  و  اسالمى 

نمايند.
25 -11- 2008

* كشورهاى عضو اين سازمان كشورهايى هستند 
زيرساخت هاى  و  دارند  بزرگى  نسبتا  اقتصاد  كه 
كشورهاى  دارد.  وجود  آنها  اقتصاد  در  منسجمى 
اين  عضو  آسيايى  و  آمريكايى  و  اروپايى  صنعتى 
سازمان هستند و برخى از كشورهاى در حال گذارى 
كه اوضاع اقتصادى روبه رشدى دارند نيز به اعضاى 
اين سازمان اضافه شده اند. در حال حاضر30 كشور 

عضو اين سازمان هستند.
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گذشت»!  درصد  چهار  و  بيست  مرز  از  «تورم 
اين خبر تأسف بار و نگران كننده در اواخر ماه گذشته 
توسط بانك مركزى جمهورى اسالمى انتشار يافت. 
بانك مركزى اعالم كرده بود كه نرخ تورم در ادامه 
نخست  ماه هاى  در  خود  درصدى  يك  رشد  روند 
به  ماه،  آبان  در  افزايش  درصد  يك  با  جارى،  سال 
24/3 درصد رسيد! بانك مذكور يادآور گرديده كه 
شاخص بهاى كاالها و خدمات مصرفى در مناطق 
شهرى ايران در مهر ماه هشتاد و هفت 1/6 درصد 

افزايش نشان مى دهد!
عنوان  با  پول  المللى  بين  صندوق  گزارش  طبق 
"دورنماى اقتصادى منطقه"، ايران به لحاظ نرخ تورم 
باال و عدم كفايت در كنترل آن بر روى سكوى سوم 
در اين منطقه ايستاده است! ايضا بانك جهانى، پيش 
بينى كرده كه تا پايان سال هشتاد و هفت، و شروع 
 5/8 از  ايران  اقتصادى  رشد  هشت  و  هشتاد  سال 
درصد بترتيب به 4/7 و 4/5 درصد سقوط مى كند! 
از صعود نرخ  مجله "اكونوميست"  چندى قبل هم 

تورم و كاهش رشد اقتصادى ايران خبر داد.
شرايط  به  ناخوشى  اين  ورود  و  شيفت  پيداست، 
مزمن و ناتوانى در درمان آن گاها باعث اوجگيرى 
اختالفات سليقه اى و برنامه اى ميان نمايندگان و 
احزاب گوناگون طبقات استثمار كننده خواهد شد 
اجرايى  مقامات  بسوى  انتقادات  سيل  بدينسان  و 
تزويرى  سراپا  سخنان  آنچنان  و  گردد  مى  سرازير 
از دهان همنوع و همسفره هايشان بيرون مى جهد 
كه گويى همه فكر و ذكرشان التيام زخم هاى مردم 
است! مثال هاى زنده در اين باره شكوه و گاليه هاى 
دموكراتهاى اياالت متحده از نومحافظه كاران بعلت 
از  مهمتر  و  خدمات،  و  كاالها  بهاى  شدن  گران 
نمونه  و  بود،  سپتامبر  ماه  مالى  بحران  انفجار  آن 
جناح  و  ليبرال  اپوزيسيون  هاى  گرفتن  خرده  دوم 
اصولگرايان  از  اسالمى  جمهورى  رفرميست 
مى باشد. هرچند پس از دست بدست شدن قدرت 
در آمريكا، تقريبا جدل هاى پر حرارت پيشين مكان 
خود را به همكارى در فيصله دادن به بحران كنونى 
داده  و فى الحال از دو حزب حاكم گرفته تا مردم 
عادى كوچه و بازار منتظر معجزه هاى رييس جمهور 
جديد و تيم اقتصادى وى در فرداى اقامت در كاخ 
كمابيش  ايران  در  نقادى  بازار  ليكن  هستند،  سفيد 
جناح هاى  به  وابسته  نظران  صاحب  و  است  گرم 
رژيم با فهرست بندى داده هاى موضوع و مراحلى 
پيچيدن  مشغول  شوند  پيموده  بايد  آنها  بزعم  كه 

نسخه هاى رنگين و متنوعند. 
اين اساتيد فن و متخصصين علم اقتصاد كاپيتاليستى 
مى گويند؛ چون در ايران با پديده "ركود تورمى" 
درگيريم، لهذا تنها با كاستن از حجم پول، نمى توان 
بعمل  جلوگيرى  تورم  نرخ  باالى  به  رو  گرايش  از 
آورد. اينان معتقدند، كاهش اضافه برداشت از منابع 
جوابگو  نقدينگى  حجم  تقليل  و  مركزى  بانك 
در  تورم  بيمارى  دانان،  اقتصاد  اين  باور  به  نيست. 

ايران منحصرا از كانال تقويت بخش  توليد و عرضه 
طى  داشت.  خواهد  درمان  امكان  كاالها  فراوان 
هفته هاى سپرى شده كسانى با بيان مخالفت با ايده 
تحريك تقاضا از سوى وزير كار، عنوان كردند كه 
مادام به توليد داخلى بها داده نشود، تقويت طرف 
خارجى  كاالهاى  مصرف  براى  فاكتورى  به  تقاضا 
مبدل مى گردد و در حالت تورمى تحريك متقاضيان 
چاره گشا نخواهد بود. گفته مى شود اگر جهت مهار 
نظير  واردات  تقويت  مقطعى  هاى  روش  از  گرانى 
كم كردن تعرفه ها استفاده شود، توليدات داخلى با 
خواهند  مواجه  ورشكستگى  ركود شديد و عاقبت 

كشاورزى  هاى  بخش  به  بانكى  منابع  هدايت  شد. 
نقدينگى  حجم  از  كاهيدن  با  همراه  صنعت  و 
توصيه هاى منتقدين به دولت است. بهرروى بايستى 
ديد سرانجام تقابالت درونى حكومت برسر مسئله 
كجا  به  اقتصادى  كارشناسان  رهنمودهاى  و  گرانى 

مى انجامد؟ 
دهه  سه  اين  از  گذر  در  همانطوركه  مسلم،  قدر 
توده هاى فرودست ايران سنگينى بار نابسامانى هاى 
آتيه  در  گمان  بى  اند،  گرديده  متحمل  را  اقتصادى 
تشديد  و  الينحلى،  و  مسبوق  معضل  يكچنين  هم 
كشور  وضعيت  اصلى  مختصات  از  آن  افزاى  دم 
خواهد بود. طبع و نشر اين گزارشات متجانس از 
جانب نهادهاى مالى سرمايه دارى جهانى و اطالع 
رسانى بانك مركزى ايران در رتبه نهاد كنترل كننده 
نقدينگى، تنظيم كننده نرخ بهره و گردش سرمايه ها 
مانند بانك هاى مركزى ديگر دول جهان، نمايانگر 
دشوارى هاى صد چندان براى اكثريت نفوس كشور 
است. اما اين ارقام منتشره به هيچ روى گوياى عمق 
مشكالت فعلى يا پيش رو نيست؛ بدين معنا كه اين 
به  را  ها  توده  مشقات  از  پيدايى  تصوير  تخمينات 
كنندگان  تهيه  هرگز  بالطبع  و  گذارند  نمى  نمايش 

اين آمار نيز رغبتى در پرداختن به اين مقوالت را 
ندارند. 

با اينكه امسال بهاى كاالهاى مورد نياز مردم پنجاه 
درصد باال رفته و بانك مركزى بر پايه رشد قيمت ها 
شهرهاى  در  نفره  پنج  خانوارهاى  ماهانه  مخارج 
كوچك را بيش از ششصد هزار تومان و در كالن 
معهذا  نموده،  برآورد  تومان  ميليون  يك  شهرها 
متوسط  افزايش  نرخ  كار  عالى  شوراى  و  دولت 
دستمزدها را تنها بيست درصد تعيين كرده اند. از 
اينروى خانوارهاى كارگرى كه داراى  دستمزدهايى 
آن  از  بيش  اندكى  يا  تومان  هزار  دويست  از  كمتر 
(با احتساب اين بيست درصد) مى باشند و در اكثر 
مى افتد  بتعويق  ماهها  دستمزدهايشان  هم  موارد 
كامال زير خط فقر به سر مى برند. شايان ذكر است 
بنا به گفته وزارت رفاه و تأمين اجتماعى 9  ميليون 
در  تومان  هزار  چهارصد  از  كمتر  درآمد  بدليل  نفر 
ماه، زير خط فقر قرار دارند. محققا اين آمار بمراتب 
بيشتر از اينهاست زيرا اگر تخمين بانك مركزى را 
قريب  شهرستان ها  در  فقر  واقعى  خط  بگيريم  مبنا 
هفتصد هزار تومان و در مركز نزديك به يك ميليون 
تومان است؛ در نتيجه بسادگى مى توان حساب كرد 
كه افزون بر پنجاه درصد از مردم ايران پائين خط 

فقر هستند. 
طبقات  اعتبارى  و  پولى  مراكز  آنچه  العموم،  على 
مسلط را به محاسبه و ارائه اين آمار ناقص مكلف 
مى سازد، در حقيقت به صدا درآوردن زنگ خطر 
براى حكومتگران و وادار كردن قوه مجريه و خدم 
انديشيدن  به  مزدور)  (اقتصاديون  دولت  حشم  و 
و  بورژوازى  طبقه  مصالح  با  منطبق  تدابيرى 
چرا  است،  اى  توده  اعتراضات  بروز  از  پيشگيرى 
كه نيك مى دانند برترين سازه در تسريع يك برآيند 
چه  و  باشد  خودانگيخته  بصورت  چه  ممتد  قهرى 
انقالب  يك  عروج  هنگامه  تا  شده  دهى  سازمان 
بنيادين،  تغييرات  گشتن  حاصل  آنگاه  و  اجتماعى 
زيربنايى  ساختار  از  ناشى  و  گرفته  نشأت  مصائب 

جامعه يا همان شيوه توليدى مرسوم است.  
برآمد  و  عصيان  هراس  از  ها  دولت  اينجاست 
پائينى ها به عمله و اكره خود پناه مى برند و دست 
در  شوند.  مى  تفكر  و  فن  اهل  گماشتگان  بدامان 
تعادل  حفظ  راستاى  در  استقصاء  گيتى،  جاى  همه 
ميان قيمت كاالهاى ضرورى با قدرت خريد طبقات 
تحتانى و يا افزايش حداقل دستمزدها در موازات با 
نرخ تورم، نه يك عمل خيرخواهانه و انساندوستانه 
به  كارفرمايان  و  بورژوايى  هاى  دولت  جانب  از 
اصطالح "منصف و با وجدان" بلكه سياستى بمنظور 
پيشگيرى از بلند شدن فرياد اعتراض استثمار شدگان 
است. اين راهكار يا بعبارتى اين تاكتيك بازدارنده، 
نرخ  حدود  و  حد  لحاظ  از  ها  تفاوت  به  عطف  با 
دارى  سرمايه  هاى  دولت  همسان  كار  سبك  تورم، 

در تمامى ممالك صنعتى و درحال توسعه 
به استثناى جمهورى اسالمى مى باشد. با 

         تداوم گرانى، نقدها و چاره جوئى ها 
   فرشيد شكرى
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در  معضلى  چنين  بعضًا  وجود  اين 
از  مملو  گزارى هاى  سياست  نتيجه 
خطا (مورد ايران) به اعال درجه يك 

آشفتگى غير قابل حل و كنترل مى رسد.  
واقعيت جان سخت اينست كه در اين مدت 
منهاى داغ و تأثيرات بحران بازارهاى بورس 
و بتازگى انكشاف ركود اقتصادى كشورهاى 
از  و  دنيا  بر  متحده  اياالت  بويژه  پيشرفته 
جمله ايران؛ افت قيمت نفت، كسرى صندوق 
اقتصادى  هاى  سياست  ارزى،  ذخيره هاى 
بخشا  و  نژاد  احمدى  دولت  شده  ساقط 
تحريم هاى شوراى امنيت عرصه را بر رژيم 
همانگونه  خاطر،  بدين  اند.  آورده  تنگ  به 
دولت  اخير  بحران  شدن  هويدا  طول  در 
محل  از  اروپا  و  آمريكا  حاكم  طبقات  هاى 
ماليات هاى اخذ شده از كارگران و مزدبگيران 
هزاران ميليارد دالر ( در ازاء توسعه خدمات 
صاحبان  به  رساندن  مدد  براى   ( اجتماعى 
پيكر  غول  مؤسسات  و  ها  بانك  سرمايه، 
مالى به بازارها تزريق كردند تا شايد فرجى 
حاصل آيد، رژيم هم شديداً در تب و تاب به 
سالمت عبور كردن از گرفتارى كنونى است.

خواندگان  درس  تئورى هاى  و  پيشنهادات 
قيام  تهديد  كردن  مرتفع  بهدف  نيز  مزدور 
بطريق  و  زحمتكش،  و  كارگر  هاى  توده 
داراى  سرمايه  كل  در  و  اربابان  نجات  اولى 
بواقع  شوند.  مى  عرضه  حاكميت  به  كشور، 
مشكل آنها اين نيست كه گران شدن مايحتاج 
است  اجتماعى  ناهنجارى هاى  حامل  روزانه 
و همچنين اثرات زيانبارى از قبيل سئوتغذيه، 
جسمى  رشد  در  اختالل  خونى،  كم  بيمارى 
مردم  زندگانى  بر  و...  كودكان  فكرى  و 
غم  ارزنى  اندازه  به  اينان  اگر  مى گذارد. 
داشتند  دل  را  زحمتكش  و  كارگر  توده هاى 
كه ندارند، خواستار باال بردن سطح دستمزدها 
ميزان  يا  شده  محاسبه  هاى  هزينه  اساس  بر 

نرخ تورم مى شدند.
طبقاتى،  شكاف  گرسنگى،  فقر،  امروزه 
بيكارى و ديگر آسيب هاى اجتماعى بيش از 
پيش در حال عمق يافتگى و گسترش اند، و 
با شتاب خيره كننده اى بجلو مى تازند. راه 
ريشه كن كردن اين آالم و رهايى از اين همه 
ظلم و رنج و بى عدالتى منوط به مبارزه بى 
امان طبقه كارگر و رهبرانش تا درمنه و جارو 
ايران  دارى  سرمايه  اسالمى-  رژيم  كردن 

است و بس. 
ليبرالى  گرايش  برق  و  زرق  پر  شعارهاى 
جامعه و تبليغ بيان وجود "وجدان هاى بيدار" 
در ميان طبقات باال دست هر دو در خدمت 
استراتژى حفظ نظام كهنه اند. تنها با برچيده 
بورژوازى  حكمروايى  و  قدرت  بساط  شدن 
مناسبات  ريختن  دور  و  كارگر  طبقه  بدست 
توليدى حاضر به زباله دانى تاريخ كه درگرو 
روى  است  طبقاتى  اتحاد  و  آگاهى  تشكل، 

رفاه و آسايش را بخود خواهيم ديد. 

 
امنيت  كمترين  از  ايران  در  كارگران  كه  شرايطى  در 
طى  آنها  سازى  بيكار  و  برخوردارند  ممكن  شغلى 
صدور احكامى يك جانبه و از باال صورت مى گيرد، 
اشاره به نمونه اى كه در آن بيكارسازى كارگران نه در 
پى صدور چنين احكامى بلكه حداقل بايد پروسه اى 
را طى كند، آموزنده است. انتقال اين تجربه نه تنها به 
هاى  اتحاديه  بر  حاكم  رفرميستى  نگرش  تائيد  معناى 
يك  انتقال  تنها  بلكه  نيست،  كشور  اين  در  كارگرى 
تجربه است كه در شرايط كار علنى و قانونى مى تواند 

بكار آيد. 
موسسه  و  كارگاه  كارخانه،  يك  تعطيلى  سوئد  در 
از  بخشى  كردن  بيكار  يا  و  دولتى،  يا  و  خصوصى 
كارگران آن طى پروسه ائى با اخطار كارفرما مبنى بر 
تعطيلى و بيكار سازى آغاز و با پايان پروسه مذاكرات 
بر سر آن به سرانجام مى رسد. اين پروسه مى تواند 
از چند هفته تا چند ماه به طول بيانجامد و  از مراحل 
گوناگونى با تفاوت هاى اندک عبور كند. منتهى نبايد 
فراموش كرد كه اينجا بحث بر سر مراكز كاريست كه 
در آن مناسبات كارگر و كارفرما عالوه بر قوانين كار 
با وجود يك قرارداد دسته جمعى كه طرفين بازار كار 
يعنى اتحاديه و كارفرما در سطوح مختلف  برسر آن به 

توافق رسيده اند، تعريف شده است.
 varsel  هشدار

يا  و  كل  تعطيلى   (varsel) هشدار  كارفرما  ابتداء 
بخشى از كارخانه و يا كارگاه را كه در نتيجه آن كل 
كارگران و يا بخشى از آنها بيكار مى شوند را  قبل از 
اجراء طى طرحى مدون، قابل توضيح و زمانبندى شده  
بازار  در  مشترک  گيرى  تصميم  قانون  ماده 11  مطابق 
(medbestämmande lagen ) به تشكل كارگرى 
خوانده  كارگرى"  "كلوب  اصوال  كه  كارگر  محيط 

(MBL information) مى شود، اطالع مى دهد
واكنش اتحاديه هاى كارگرى در برخورد به اين هشدار 
مرحله اطالع رسانى يكسان نيست. علت  كارفرما در 
عامل  دو  به  ها  اتحاديه  متفاوت  العمل  عكس  عدم 
بستگى دارد. واكنش متناسب با قوانين و قراردادهاى 
بر  حاكم  راديكاليسم  عنصر  و  كار  بازار  در  مصوب 
مديره و دبير آن كه بعدا به آن خواهم  نگرش هئيت 
سئوال  زير  فوق  عوامل  به  توجه  بدون  اما  پرداخت. 

بردن طرح كارفرما بايد حداقل واكنش باشد. 
اگر اين كارخانه يا كارگاه واحدى از يك كنسرن بزرگ 
و اين كنسرن داراى اتحاديه ائى كه "اتحاديه كنسرن" 
ناميده مى شود، باشد؛ قبل يا بعد از هشدار به كلوب 
در  بايد  نيز  كنسرن  اتحاديه  كار،  محيط  اين  كارگرى 
براين،  مضاف  شود.  داده  قرار  بيكارسازى  اين  جريان 
براى هر رشته ائى از رشته هاى شغلى در شعبه ها و 
فدراسيون هاى كارگرى افرادى كه خود فعال اتحاديه ها 
هستند، استخدام شده اند كه وظيفه آنها اساسا مذاكره 
آنها  به  سوئدى  اصطالح  در  و  است  كارفرمايان  با 

(ombudsman) يا "نماينده" گفته مى شود، وجود 
دارند.

 كلوب كارگرى محيط كار دريافت كننده هشدار بايد 
نمايندگان مرتبط با خود را در جريان اين هشدار قرار 
دهند. مطابق ضوابط هيچ بيكارسازى اى بدون حضور 
چنين نمايندگانى در پروسه مذاكرات مشروعيت پيدا 
است  موظف  كارفرما  ديگر  طرفى  از  كرد.  نخواهد 
همزمان با تحويل هشدار به اتحاديه، كميته كار استان 
(länsarbetsnämden )و شوراى استان و اداره كار 

را در جريان اين بيكارسازى قرار دهد. 
اطالع رسانى مشترک مديريت و اتحاديه محيط كار به 
 stor ) كارگران كه اصوال در جلسه عمومى كارگران
möte )صورت مى گيرد بخشى از وظائف اين مرحله 

است. 
صدور اطالعيه داخلى و سپس انتشار اطالعيه مطبوعاتى 
علنى(presmedeland) در باره بيكارسازى ها، علل 
آن و آمادگى مديريت و اتحاديه هركدام از نگاه خود 
براى پاسخ به پرسش خبرنگاران مطبوعات تصويرى، 

صوتى و نوشتارى گام بعدى است.
در بسيارى از موارد مديريت تمايل دارد كه اتحاديه ها 
را  استدالل هائى  و  علل  همان  مطبوعات  به  پاسخ  در 
مطرح كنند كه مورد نظر مديريت است. به عقيده من 
بدنه  و  كارگران  ميان  در  خود  اعتبارى  بى  يعنى  اين 
اتحاديه ها  جامعه.  عمومى  افكار  و  كارگرى  تشكل 
نبايد چنين كارى را بكنند بلكه برعكس بايد كل طرح 
مديريت براى بيكارسازى را صريح و شفاف و از نقطه 
نظر منافع كارگران كه در اينجا تداوم اشتغال است زير 
سئوال ببرند. بطور قطع چنين موضع گيرى اى خوشايند 
مديريت نخواهد بود، اما در صورتيكه متكى بر حقايق 
باشد، نه تنها جرم نيست، بلكه اعتبار تشكل كارگرى 
را در ميان كارگران و افكار عمومى باال مى برد. بنايراين 
در اين مرحله مديريت و تشكل كارگرى بطور جداگانه 
به پرسش هاى مطبوعاتى پاسخ مى دهند و بدين وسيله 

بيكارسازى ها علنى مى شود. 
در جمع بندى بايد گفت فاز اول پروسه تعطيلى و بيكار 
سازى با دريافت هشدار كارفرما آغاز و تا نشستن بر 
تعيين  طرفين  توافق  به  آن  تاريخ  كه  مذاكره  ميز  سر 
مى شود و كارفرما معموال طرفدار تعجيل در آن است 

و اتحاديه نبايد به آن تمكين كند به پايان مى رسد.
 

 Förhandling آغاز مذاكرات
اگر هيئت مديره اتحاديه محيط كار و بخصوص دبير 
آن گرايش راديكال درون اتحاديه ها و جنبش كارگرى 
را نمايندگى بكند، قبل از وارد شدن به پروسه مذاكرات 

با تشكيل مجمع عمومى اعضاء اتحاديه
كارگران  همه   (stormöte / medelemsmöte)
دادن  با  و  دهند  مى  دخالت  مذاكرات  پروسه  در  را 

نظرات  ارائه  براى  كارگران  همه  به  فرصت 
مستقيم  تاثيرگذارى  زمينه  پيشنهاداتشان  و 

پروسه بيكارسازى در سوئد، 
انتقال يك تجربه!

فرهاد شعبانى



نيمه اول آذر 1387- نيمه اول دسامبر 2008شماره 216 - صفحه 12      جهان امروز
تامين  را  مذاكرات  پروسه  بر  كارگران 
پروسه  كل  در  بايد  كه  جهتى  كنند.  مى 
و  پى  در  پى  عمومى  مجامع  برگزارى  با  مذاكرات 
تكرار  مذاكرات  مرحله  هر  از  فعال  رسانى  اطالع 
عمومى  مجامع  تشكيل  مواردى  چنين  در  شود. 
نمى تواند با ايجاد مانع قانونى و ادارى كارفرما حتى 
در صورت تعطيلى پروسه توليد بطور موقت، روبرو  

شود.  
موظف  كارفرما  مذاكرات  پروسه  به  شدن  وارد  با 
تعطيلى  كار،  نيروى  تعديل  براى  خود  طرح  است 
بخشى و يا كل موسسه را بصورت روشن و علل 
بيكارسازى   مشمول  كارگران  شمار  تعطيلى،  اين 
ارائه  را  بيكارسازى ها  از  بعد  باقيمانده  پرسنل   و 
دهد. در اين مرحله اتحاديه ضمن درخواست ارائه 
گزارش مالى  بايد خواهان طرح جامع ديگر كارفرما 
آن  سوئدى  اصطالح  به  يا  پيامدها"  "بررسى  بنام 
بايد  طرح  اين  در  (konsekvensanalys)شود. 
در  مانده  باقى  پرسنل  براى  احتمالى  خطرات  كليه 
كارخانه بررسى و كارفرما ثابت نمايد كه پرسنل باقى 
مانده بدون قرار گرفتن در معرض خطرات جدى 
روحى و جسمى قادر به توليد سفارشات دريافتى 
ايمنى  مسئول  تائيد  به  بايد  طرح  اين  شد.  خواهند 
كل و هئيت مديره اتحاديه برسد. در غير اينصورت 
مذاكرات با اولين مانع خود روبرو خواهد شد. در 
بررسى پيامدها كه توسط مسئولين ايمنى محيط كار 
و مديريت صورت مى گيرد و نتايج آن بايد به تائيد 
هئيت مذاكره كننده و هئيت مديره برسد، هدف بايد 
به حداقل رساندن خطرات و حفظ شمار بيشترى از 

كارگران بر سر كار باشد. 
گام دوم مذاكرات بررسى ادعاهاى مالى كارفرماست. 
كارفرما مطابق قانون تصميم گيرى مشترک در بازار 
كار موظف است كه سود و زيان خود را تا آنجائيكه 
به بيكارسازيها مربوط است براى هيئت مذاكره كننده 
اتحاديه تشريح نمايد. در اينجا هيئت  مذاكره كننده 
بايد خواهان دخالت دادن حسابرسان مستقل كه در 
اصطالح سوئدى به آن (löntagarkonslut)گفته 
مستقل  نهاد  اين  موقت  استخدام  گردد.  شود،  مى 
و  گزارشات  بررسى  هدف  با  و  اتحاديه  توسط 
حساب و كتاب شركت صورت مى گيرد، اما هزينه 
آن را كارفرما بايد بپردازد و مهمتر از اين زمان اين 
بررسى حداقل 5 هفته طول خواهد كشيد، بنابراين 
و اتوماتيك پروسه بيكارسازى ها حداقل 5 هفته به 
تعويق خواهد افتاد و كارفرما موظف خواهد بود كه 
حقوق كليه كارگران مشمول بيكار سازى را در اين 
مدت بپردازد. در چنين مواردى كارفرما حاضر است 
بابت عدم دخالت اين حسابرسان مستقل خسارتى 
توسط  آن  قبول  صورت  در  كه  بپردازد  اتحاديه  به 
اتحاديه اين خسارت بايد بدون هيچ دخل و تصرفى 
مابين كارگرانى كه بيكار مى شوند، بصورت يكسان 

توزيع گردد.
چنين  دريافت  به  بايد  مواردى  چه  در  اتحاديه  اما 
خسارتى تن در دهد؟ در صورتيكه تشحيص بدهد 
تصميم  در  تغييرى  هيچ  نهاد  اين  دادن  دخالت  كه 
گيرى كارفرما در بيكارسازيها نخواهد داد. فراموش 
نشود كه اين نهاد داراى هيچ گونه قدرت اجرائى 
هايش  يافته  اساس  بر  كه  رهنمودهايش  نيست. 

صورت مى گيرد، تنها جنبه توصيه را دارد. تجربه 
نشان داده است كه كارگران مشمول بيكارسازى در 
صورتيكه بيكار شدن خود را قطعى تشخيص دهند، 
عالقمند به دريافت خسارت هستند تا دخالت دادن 
دخالت  هزينه  بايد  كننده  مذاكره  هئيت  نهاد.  اين 
به  كارگران  به  كارفرما  پرداختى  و  نهاد  اين  دادن 
آن  بر  تكيه  با  و  كرده  حساب  را  هفته   5 مدت 

تقاضاى خسارت بكند. 
مورد  بايد  مواردى  چنين  در  كه  ديگرى  موضوع 
توجه هيئت هاى مذاكره كننده قرار گيرد، كارگران 
60 سال بباالهاى موجود در كارخانه مورد نظر است. 
سوئد  در  بازنشستگى  سن  اينكه  داشتن  نظر  در  با 
موضوعات  از  يكى  بعنوان  اتحاديه  است؛  سال   65
مورد مذاكره بايد درصدد ايجاد تسهيالت و گرفتن 
امتيازاتى براى كارگران 60 بباال باشد كه در صورت 
از  زودتر  كارگران  از  دسته  اين  آن  سر  بر  توافق 
موعد بازنشسته شوند. اين توافق داراى دو ارزش 
است. اول اينكه با چنين توافقى شمارى از كارگران 
جوانتر و كم سابقه، كار خود را حفظ خواهند كرد 
و از طرفى ديگر 60 به باالها از تسهيالتى برخودار 
خواهند شد كه با استفاده از آن از فرسودگى بيشتر 
خود جلوگيرى خواهند كرد و سالهاى آخر عمر را 
بسر  اقتصادى  تامين  داشتن  با  و  نسبى  آرامشى  در 
خواهند برد. تصورش را بكنيد كه در يك موسسه 
قرار باشد 100 كارگر بيكار شوند و در اين موسسه 
حاضر  همگى  و  باشند  شاغل  بباال   60 كارگر   15
شوند با گرفتن امتيازاتى جاى خود را به جوانترها 
بدهند، شما توانسته ايد 15 كارگر جوان را از خطر 

بيكارى نجات دهيد. 
اساس  بر  كارگران  بيكارسازى  سوئد  در 
كارگران  از  حمايت  قانون  هاى  ماده  از  يكى 
(Lag omanställningsskydd- LAS). يعنى 
 sist in först) بيكار  اولين  استخدامى  آخرين 
در  اخير  سال هاى  طى  اما  گيرد.  مى  صورت    (ut

اين ماده تغييراتى بوجود آمده كه به كارفرما اجازه 
در  نفره  تا 10  كوچك  شركت هاى  در  كه  مى د هد 
جريان بيكارسازى ها خواهان حفظ 2 كارگر خارج 
از اين قاعده شوند. با پذيرش اين تغيير كارفرمايان 
استثناء  خواهان  اصوال  نيز  بزرگ  هاى  كارخانه  در 
شد،  خواهند  وسيعترى  مقياس  (undantag)در 
شده  تبديل  نرمى  به  درخواست ها  اين  متاسفانه  و 
قرارگرفته  كارفرمايان  سئواستفاده  مورد  وسيعا  و 
است. منتهى هيچ استثنائى تا به تائيد هئيت مذاكره 
كننده نرسد اعتبار نخواهد داشت و كارفرما نخواهد 
توانست از بيكار شدن هيچ كارگرى خارج از اين 

قاعده جلوگيرى كند.
استثناء  مشمول  كارگران  از  دسته  كدام  اصوال 
مى شوند؟ كارگران متخصص و داراى نقش كليدى 
كه ظرف چند ماه مهلت فسخ قرارداد كارگرانى كه 
ديگر  توسط  آنها  جانشينى  امكان  شوند  مى  بيكار 
كارگران شركت امكان پذير نباشد. مثال يك كارگر 
خط  ديده  آموزش  متخصص  كارگر  يك  برقكار، 
موارد  بسيارى  در  كارفرمايان  منتهى   .... و  توليد 
و  دست  و  دوستان  نگهدارى  براى  امكان  اين  از 
پيوندهاى خود استفاده مى كنند. هئيت هاى مذاكره 
كننده در چنين مواردى بايد جلو هرگونه سئواستفاده 

كارفرما را بگيرند و عدالت را رعايت كنند. كارفرما 
كننده  مذاكره  هيئت  سئواالت  كليه  پاسخگوى  بايد 
نظرش  مورد  استثناهاى  تك   تك  باره  در  اتحاديه 
باشد. اما در صورت مخالفت اتحاديه و در بسيارى 
موارد كارفرما براى حفظ استثناهاى مورد نظر خود 
حاضر به پرداخت خسارت است. يعنى تالش براى 
تائيد استثناهايش توسط هئيت مذاكره كننده اتحاديه 
در مقابل پرداخت پول. اتحاديه اصوال بايد مخالف 
قرار  تنگنا  در  صورت  در  اما  باشد  استثناء  هرگونه 
گرفتن و تائيد استثناى مورد نظر كارفرما كه اصوال 
اتفاق مى افتد بايد ميزان خسارتى را مطالبه كند كه 
تصرف  و  دخل  بدون  و  باشد  داشته  را  آن  ارزش 
دهند،  مى  دست  از  را  كارشان  كه  كارگرانى  مابين 

توزيع گردد.    
و  عدالت  رعايت  و  اتحاديه  كامل  نظارت  براى 
احتمالى  تائيد  و  بيكارسازى ها  جريان  در  برابرى 
آغاز  با  همزمان  كارفرما  نظر  مورد  استثناهاى 
مذاكرات بايد ليست كليه كارگران(las lista)يكبار 
ليست.  اين  در  گيرد.  قرار  اتحاديه  اختيار  در  ديگر 
اسامى كامل كارگران، سن، سابقه كار، محل سازمانى 
بايد  كارفرما  جانب  از  آنها  قرارداد  فسخ  مهلت  و 

مشخص باشد. 

(uppsägningstid) مهلت فسخ قرارداد
به چه معناست و خاصيت آن چيست ؟

 در سوئد كليه كارگران با توجه با سابقه كارشان نزد 
يك كارفرما (دائم يا با قرارداد موقت) از يك ماه تا 
6 ماه از مهلت فسخ قرارداد برخوردارند. يعنى در 
جريان بيكارسازيها كارفرما موظف است با توجه به 
سابقه كار كارگران از يك تا 6 ماه قبل از بيكارسازى، 
كارگران شمول بيكار سازى را از تصميم خود مطلع 
بيكارى  مشمول  كارگر  براى  مدت  اين  طى  و  كند 
كار داشته باشد، در غير اينصورت و بعنوان يكى از 
مهلت  در  توانند  مى  كارگران  اين  مذاكرات  نتايج 
فسخ قرارداد يا بخشى از آن بدون انجام كارى براى 
خاصيت  شوند.  برخوردار  كامل  حقوق  از  كارفرما 
كارگر  كه  است  خاطر  اين  به  قرارداد  فسخ  مهلت 
مشمول بيكارى در اين مدت بدون داشتن دغدغه 
كار  جستجوى  در  بتواند  زندگى  هاى  هزينه  تامين 
ديگرى باشد و در مهلت فسخ قرارداد مجاز است به 
ادارات كاريابى و يا كارفرماى ديگر جهت مصاحبه 
كار مراجعه  و يا امورات ادارى مربوط به يافتن كار 
كردن  آزاد  دهد.  انجام  مانعى  هيچ  بدون  را  جديد 
كارگران بطور كامل و با حقوق و حتى در صورت 

يافتن كار جديد كه در اصطالح سوئدى به آن
گفته   (  arbets fri och avräknings fri)  

مى شود مى تواند از نتايج موفق مذاكرات باشد. 
بيكارسازى ها  گسترش  با  و  گذشته  سال  چند  در 
قراردادهاى  افزايش  و  دائم  قراردادهاى  كاهش  و 
انسانى  نيروى  خدمات  شركت هاى  و  موقت 
بازار  در  ديگرى  امكان   (inhyrd företag)
شرايط"  تغيير  "حمايت  بنام  آمده  پديد  سوئد  كار 

 .(omställningsstöd)
به  كارفرمائى  و  كارگرى  هاى  اتحاديه   
مشمول  كارگران  كه  اند  رسيده  توافق 
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اندک  مالى  حمايت  با  را  بيكارسازى ها 
 22 مبلغ  شده  بيكار  كارگر  هر  (براى 
آنها  كار  كه  شركت هايى  به  كرون)  هزار 
دوره  يك  يا  كار  يافتن  براى  كارگران  راهنمائى 
مدت  نمايند.  معرفى  است  كار  بازار  تخصصى 
به  را  شده  بيكار  كارگر  شركت ها  اين  زمانيكه 
كمك كنسولت هايشان راهنمائى و هدايت خواهند 
ماه    12 به  روزها  همين  كه  بود  ماه   6 قبال  كرد 
شركت ها  اين  قرارداد  طرف  است.  يافته  افزايش 
اتحاديه و مديريت خواهند بود، اما ميزان موفقيت 
شركت ها  اين  راهنمائى  با  كار  يافتن  در  كارگران 
شركت هاى  در  بيشتر  و  موقت  كارهاى  اصوال  كه 
و  دخالت  ميزان  به  خواهد  انسانى  نيروى  خدمات 
كه تنها از  گردد  برمى  كار  محل  اين  اتحاديه  نقش 
طريق تشكيل يك گروه هدايت (styrgrupp)كه 
و  راهنما  شركت  كارفرما،  جانب   3 هر  نمايندگان 
اتحاديه در آن نمايندگى شوند، ممكن خواهد شد. 
الزم به ياد آوريست كه طى سال هاى گذشته چنين 
با  و  برآورده  زمين  از  سر  قارچ  مثل  شركت هائى 
علنى شدن هر بيكار سازى در مطبوعات تلفن دفاتر 
بيكار  مشمول  عضوش  كارگران  كه  هائى  اتحاديه 
شركت ها  اين  مديران  ارتباطات  از  هستند  سازيها 
خواهد سوخت. همگى تمايل دارند كه برنده مزايده 
احساس  با  بايد  كارگرى  اتحاديه هاى  اما  شوند، 
كارگران بيكار  سرنوشت  مسئوليت كامل در مقابل 
شده مسئول ترين و موفق ترين شركت ها را انتخاب 
كنند. همه را به مصاحبه و معرفى خود دعوت كنند، 

اما در ميان آنها بهترين را انتخاب كنند. 
دستور  در  اتوماتيك   كه  مواردى  از  ديگر  يكى 
كننده  مذاكره  هاى  هئيت  و  كارگرى  هاى  اتحاديه 
بيكار  كارگران  مجدد  استخدام  حق  گيرد،  مى  قرار 
حق  اين   (återanställningsrätt)است شده 
شده  بيكار  كارگران  همه  كه  قراردادى  توسط  بايد 
را شامل شود به امضاى طرفين برسد و به اين معنى 
است كه كارفرما طى 9 ماه آينده بعداز بيكارسازى ها 
در صورتيكه كارگرى را استخدام كند، بايد از ميان 
كارگرانى باشد كه بيكار شده اند. تنها شرط آن اين 
 12 گذشته  سال  طى  شده  بيكار  كارگر  كه  است 
ماه را در استخدام اين كارفرما بوده باشد. هرگونه 

تخطى كارفرما از اين توافق جرم محسوب مى شود. 
از  واحدى  شركت  اين  صورتيكه  در  اين  بر  عالوه 
يك كنسرن باشد، و واحدهاى ديگر اين كنسرن به 
نيروى كار نياز داشته باشند، اتحاديه بعنوان يكى از 
خواستهاى مذاكرات بايد خواهان استخدام كارگران 

بيكار شده در واحدهاى ديگر كنسرن شود.
كليه كارگرانى كه 40 سال بباال سن دارند و مشمول 
قراردادى  اى  بيمه  از  هستند،  جمعى  دسته  قرارداد 
 avgångbidrag -)  "بنام "كمك هزينه بيكارشدن
AGB )برخورداند. شرط دريافت اين كمك هزينه 

عبارتست از : شاغل بودن بمدت 50 ماه طى مدت 5 
سال در شركتى كه داراى قراداد دسته جمعى است، 
و اينكه طى 3 ماه بعداز بيكارسازى ها به استخدام 
شركت مزبور يا واحد ديگرى از همين كنسرن در 
نيايد. مبلغ اين كمك هزينه براى كارگرانى كه 40 تا 
50 سال سن دارند : 26900 كرون. اما از 50 سال 
بباال و تا سن 64 سالگى در ازاى هر سال مبلغ 1140 
كرون به آن اضافه مى شود. يعنى براى كارگران مابين 
50 تا 59 سال مبلغ  28040 كرون تا 38300 كرون 
خواهد بود. و براى كارگران مابين 60 تا 64 سال 
39440 كرون خواهد بود. اتحاديه بايد كارگران را 
براى دريافت اين بيمه راهنمائى و فرم هاى مربوطه 
را پر و به امضاى كارفرما رسانده وبراى بيمه بازار 
 (arbetsmarknadförsäkring = AMF) كار

ارسال دارد. 
 بعنوان آخرين مرحله پروسه مذاكرات و با روشن 
شوند.  مى  بيكار  كه  كارگرانى  نهائى  ليست  شدن 
هئيت مديره و در پيشاپيش آن دبير اتحاديه موظف 
است، پرداخت كليه مطالبات حقوقى  مورد توافق با 
كارفرما، حقوق معوقه و حقوق باقى مانده مرخصى 
كنترل  را  شركت  حقوقى  بخش  توسط  كارگران 
كند، و هر گونه سهل انگارى و كوتاهى را گوشزد 

نمايد. 
كارفرما  تائيديه  دريافت  براى  كارگران  راهنمائى 
صندوق هاى  و  كاريابى  ادارات  به  معرفى  جهت 
بيمه بيكارى(a- kassa) بخش ديگرى از وظائف 
اتحاديه و دبير است كه بايد تا نهايت با حساسيت 

الزم دنبال شود. 
نظارت بر استخدام نيروى كار توسط امور پرسنلى 

بيكار  كارگران  كشى  حق  از  جلوگيرى  و  شركت 
شده را بايد به وظائف فوق افزود. 

نكته قابل توجه اين است كه هيچكدام از مطالبات 
فوق به آسانى و اتوماتيك قابل تحقق نيست. تمام 
اين مطالبات براى كارفرما هزينه دارد و آنها با دست 
مذاكراتى  گوناگون  تاكتيك هاى  و  روش ها  به  زدن 
نمايندگى  هئيت هاى  در  شكاف  ايجاد  حتى 
اتحاديه ائى تالش مى كنند از دادن هرگونه امتيازى 
قانونى  شده  شناخته  برسميت  حقوق  و  خوددارى 
به  و  بسپارند،  فراموشى  به  را  كارگران  قرارداى  و 
شده  زمانبندى  هاى  نقشه  مطابق  مذاكرات  پروسه 
اختالف  بروز  حساس  موارد  در  دهند.  پايان  خود 
روح  خسارت  بعنوان  نقد  وجه  مبالغى  پيشنهاد  با 
نمايند،  حاكم  مذاكرات  فضاى  بر  را  گرى  معامله 
و يا با دست زدن به شگردهاى ديگر كه به تهديد 
تبديل مى شود نمايندگان ناآگاه، سازشكار و ترسو 
خواست ها  از  كشيدن  دست  و  نشينى  عقب  به  را 

بردارند.  
سوئد  كارگرى  هاى  اتحاديه  متاسفانه  كه  آنجا  از 
حق  از  را  سوئد  كارگر  طبقه  بنيادى  سازشى  در 
و  اند،  كرده  محروم  بيكارسازى ها  از  جلوگيرى 
بنيادى  سازش هاى  اين  پى  در  سوئد  كارگر  طبقه 
بجز دوران بستن قراردادهاى دسته جمعى آنهم به 
اعتصاب  حق  از  فدراسيون ها  رهبرى  تائيد  دنبال 
سالحى  تنها  موارد  گونه  اين  در  نيست.  برخودار 
و  ها  اتحاديه  مديره  هئيت  و  دبيران  دست  در  كه 
هئيت هاى مذاكره كننده باقى مى ماند، ابزار مذاكره 
و يا به عبارتى ديگر معامله در چارچوب قوانين و 
و  قوانين  بر  تسلط  است.  جمعى  دسته  قرادادهاى 
و  موفق  مذاكره  يك  استراتژى  طراحى  قراردادها، 
اتخاذ تاكتيك هاى مناسب و اجراى گام به گام آن، 
كارگران  عمومى  مجامع  به  آن  مرحله  هر  گزارش 
مهم تر  و  مذاكرات  پروسه  در  آنها  دادن  دخالت  و 
كليه  رساندن  عمومى  مجمع  تائيد  به  اينها  همه  از 
مى توانند  كه  هستند  مكانيسم هائى  تصميمات 

مذاكرات را به سرانجامى موفق برسانند.

سانسور  عليه  مبارزه  روز  عنوان  به  آذر   13 اعالم 
مبارزه ى  از  نمودى  ايران،  نويسندگان  كانون  توسط 
كه  است  انسانهايى  از  نسل  چندين  شرافتمندانه ى 
بى قيد و شرط در راستاى اعتالى انديشه و سرنوشت 
عام انسان به مبارزه برخاسته، گزاف ترين هزينه ها 
را متحمل شده ، و هنوز نستوه و پر اميد به نفس و 
ادامه ى پيكار آگاهانه ى خويش اعتقاد راسخ دارند.

صورگوناگون اش  و  اشكال  در  سانسور  شك  بدون 
طبيعى  و  قانونى  انواع  چه  و  آشكار  صورت  به  چه 
انسان  وجود  گرانسنگ  گوهر  گر  تاراج  شده اش 
است. طبيعتا ما نيز چون ديگر انسانها براى رسيدن 
به خواستهاى حقه و انسانى خود نيازمند آزادى بيان 

و انديشه هستيم. حتى اگر دست درازيها، تهديد و 
دستگيرى فعالين كارگرى بيش از پيش رخ بنمايد. ما 
ضمن محكوم كردن نفس و عملكرد سانسور، ياد و 
خاطره ى هميشه زنده ى محمدجعفر پوينده و محمد 

مختارى را گرامى مى داريم.

كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى 
كارگرى - منطقه غرب

جمعه 8 آذر 1387
Komite.hamahangi@gmail.com

www.komitteyehamahangi.com

در حمايت از مبارزه عليه سانسور با اعالم كانون نويسندگان 
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به  جهانى  بانكى  و  مالى  بحران  آثار  انتقال  بدنبال 
در  خدماتى  هاى  رشته  و  توليدى  صنايع  بخش 
كشورهاى پيشرفته صنعتى، موجى از اعتراضات و 
اعتصابات كارگرى در هفته گذشته بسيارى از اين 
سازى هاى  بيكار  با  مقابله  گرفت.  فرا  را  كشورها 
گسترده  و ناامنى شغلى، افزايش دستمزد، اعتراض 
اين  مضمون  دولت ها،  اقتصادى  سياست هاى  به 

اعتراضات كارگرى را تشكيل مى دهند. 
نشان  زمينه  اين  در  يافته  انتشار  اخبار  بر  مرورى 
سرعت  به  فراگير  مالى  بحران  چگونه  كه  مى دهد 
سطح معيشت كارگران و مردم كم در آمد را مورد 
حمله قرار مى دهد و همانگونه كه قابل پيش بينى 
تعرض  اين   به  جهانى  سطح  در  كارگر  طبقه  بود 

پاسخ خواهد داد.  
 كارگران كارخانه خودروسازى "نيسان"، ژاپن روز 
دوشنبه 20 آبان ماه در اعتراض به تصميم مديران اين 
شركت در خصوص طرح كاهش كارگران در شهر 
"بارسلون" اسپانيا، دست به تظاهرات زدند. مديران 
كه  كرده اند  اعالم  "نيسان"،  خودروسازى  كارخانه 
را  شركت  اين  كارمند  و  كارگر  دارند 1680  قصد 
نيسان  كارخانه  كارگران  نمايند.   اخراج  اسپانيا  در 
مسئولين  پافشارى  صورت  در  كه  اند  كرده  تهديد 
اين شركت بر اجراى طرح اخراج كارگران، توليد 
را متوقف و تظاهرات گسترده اى را برگزار خواهند 

كرد.
عمومى  نقل  و  حمل  شبكه  كارمندان  و  كارگران 
ايتاليا از روز دوشنبه 20 آبان ماه اعتصاب سراسرى 
24 ساعته اى را آغاز كردند. رانندگان و كارمندان 
در  ايتاليا  آهن  راه  و  مترو  اتوبوسرانى،  بخش هاى 
اين اعتصاب شركت دارند و اعتصاب باعث توقف 
بسيارى از فعاليت هاى روزمره در اين كشور شده 
در  را  اعتصاب  اين  كارگرى  هاى  اتحاديه  است. 
اعتراض به قراردادهاى جديد كارى و نا امنى شغلى 
سازماندهى  عمومى  نقل  و  حمل  شبكه  كارگران 

كرده اند.
بيش از 20 هزار تن از اعضاى اتحاديه هاى كارگرى 
كره جنوبى، با برگزارى تظاهراتى در سئول پايتخت 
دولت  اقتصادى  سياست هاى  به  نسبت  كشور  اين 
تظاهرات  اين  در  كنندگان  شركت  كردند.  اعتراض 
كه از اعضاى اتحاديه هاى كارگران راه آهن، كارخانه 
بخش هاى  كارمندان  و  بافى  پارچه  شيميايى،  هاى 
دولتى بودند سياست هاى جديد اقتصادى دولت اين 
كارگران  زيان  به  و  داران  سرمايه  نفع  به  را  كشور 

توصيف و عليه آن شعار دادند.
آهن  راه  خطوط  كاركنان  از  نفر  هزار   16 از  بيش 
دولتى فرانسه از صبح روز پنجشنبه 16 آبان ماه بنا 
به دعوت اتحاديه هاى كارگرى دست به اعتصاب 
زدند. كاركنان خطوط راه آهن دولتى فرانسه نسبت 
به خصوصى سازى در اين بخش و افزايش ساعات 
اعتصاب  گسترش  بر  و  بوده  معترض  خود  كارى 
در صورت عدم رسيدگى به خواست هايشان تاكيد 

دارند.
صنايع  مختلف  بخش هاى  كارگران  از  نفر  هزاران 
آلمان روز سه شنبه 14 آبان ماه دست به اعتصاب 
راهپيمايى  كشور  اين  شهرهاى  برخى  در  و  زده 
كردند. كارگران بخش صنايع، فلزات و الكترونيك 
آلمان در جريان اعتصاب و تظاهرات خود خواستار 
اما  شدند،  دستمزدهايشان  درصدى   8 افزايش 
ميزان  اين  افزايش  با  صنايع  بخش  كارفرمايان 

دستمزد مخالف هستند.
و  دى"  آئو  خودروسازى"  كارخانه  كارگران 
كارخانه هاى قطعه سازى "ايرباس" از جمله شركت 
گزارش ها  و  هستند  و  اعتصاب  اين  در  كنندگان 
بيشتر  آينده  هفته  تا  اعتصاب  كه  حاكيست 

كارخانه هاى صنعتى آلمان را در برخواهد گرفت.
سازى  فوالد  شركت  كارگر  هزار   2 از  بيش 
هفته  يك  طى  بار  دومين  براى  "كِِرميكووتسى"، 
گذشته در شهر"صوفيه" پايتخت بلغارستان دست به 
تظاهرات زده و خواستار پرداخت دستمزدهاى معوقه 
"كِِرميكووتسى"،  سازى  فوالد  شركت  شدند.  خود 
در  فوالد  توليد  شركت هاى  بزرگترين  از  يكى  كه 
بلغارستان مى باشد و 25 درصد از سهام آن متعلق 
به دولت است 3 ماه از دستمزدهاى كارگران خود را 
پرداخت نكرده است. كارگران تظاهركنندگان ضمن 
شركت  تعطيلى  احتمال  خصوص  در  نگرانى  ابراز 
مذبور و بيكارى 5 هزار كارگر، خواستار استعفاى 

وزير اقتصاد بلغارستان شدند.
هزاران نفر از مردم ايسلند براى دومين بار طى 10 
روز گذشته در خيابان هاى"ريكياويك"، پايتخت اين 
كشور دست به تظاهرات زده و عليه سياست هاى 
در  كنندگان  شركت  دادند.  شعار  دولت  اقتصادى 
سياست هاى  كرده  محكوم  ضمن  تظاهرات  اين 
كمك  و  كابينه  استعفاى  خواستار  دولت،  اقتصادى 
بيشتر بانك ها برای مقابله با بحران مالي كشورشان 

شدند.
در آمريكا و در ژاپن نتايج بحران جديد مالى بيش 
از همه در صنايع خودرو سازى خود را نشان داد. 
روى  جهانى  بازارهاى  در  خودرو  اضافى  توليد 
به  و  ماند  باقى  كننده   توليد  شركت هاى  دست 
در  شركت ها  اما  شد.  منجر  خودرو  بازار  كسادى 
شرايطى با اين بحران روبرو شدند كه سقوط ارزش 
سهام و ورشكستگى بانك ها آنها را در همان حل 
با كمبود سرمايه نيز روبرو ساخت و بدين ترتيب 
بحران عميق تر شد. سرمايه داران و دولت هايشان 
براى كنترل و تخفيف بحران، كار و زندگى كارگران 
كشورهاى  بيشتر  در  بيكارى  و  اند  گرفته  هدف  را 
پيشرفته به باالترين حد خود رسيده است. در مقابله 
و  كرده  سپر  سينه  نيز  كارگران  وضعيتى  چنين  با 
طبقاتى  عيار  تمام  نبرد  يك  اين  مى كنند.  مقاومت 
و سر آغازى است براى رويارويى هاى گسترده اى 

كه در راهند.

گسترش بحران اقتصادى سرمايه دارى جهانى 
 و سرآغاز موج جديد مبارزات كارگران

بگذار سخن بگويم
 

بگذار دل گرفته را بگشايم 
بگذار پرده فرو افتد  

بگذاركوچه ی ويران را برهنه ببينم 
بگذار با تو از حصارهای درهم تنيده ی متروک 

از سكوت عابران خسته ی سر درگريبان 
- كه دردی سنگين بر جانم مي نشاند – 

                 سخن بگويم. 
مرا با شبپايان اين وادی سوخته 

 كه پنجه در گلوی كبوتر قوی مي كنند، 
كاری نيست. 

من دلبسته ی آب و 
                       آفتاب و  آينه ام. 

سرنوشت مرا عمر يك شهاب رقم مي زند. 
من سرشار از لحظه هايم: 

لحظه ی شور يك نگاه 
لحظه ی فشار دو دست 

لحظه ی دندان قروچه ی يك دهان دوخته 
لحظه ی پريشيدن يك دل 

                          بر سنگفرش كوچه 
لحظه ی يك فرياد 

لحظه ی يك زبان بيقرار 
           در التهاب رعشه ی "دوستت مي دارم" 

لحظه ی سبز انديشه 
لحظه ی قد كشيدن يك شاخه از دل سنگ 

لحظه ی خنده ی يك غنچه 
لحظه ی مزيدن زندگي.   

من با درد آميخته ام 
درد خالي سفره 

                    خالي دست 
                            خالي انديشه، 

درد لب های گزيده شده 
درد آرزوهای سوخته 

درد "خود نبودن" 
                       ياوه گي 

                              بي هودگي 
درد ولگردان، گرسنگان، روسپيان.   

من به سرنوشت نا ننوشته ی انسان مي انديشم. 
زبان من تسليم نيست 

زبان من بغض هزار سال انتظار است، 
                                     انتظار انفجار! 

زبان من غزل زيبايي هاست 
زبان من عصيان مرتدی ست 

كه فرمان سر فرو هشتن بر درگاه خدا را 
                                   نمي تابد. 

زبان من فرياد فرو مرده ی "بي نشان ها" ست 
زبان من سرود گمگشته ای ست 

                            كه در هزار تويش 
                      رهايي به بيضه نشسته است.  

زبان من "عشق" را هجي مي كند 
           بگذار سخن بگويم. 

                 مهر 75 -   ن. هروزب  
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امنيتى  و  انتظامى  نيروهاى  گسترده  مانور 
آبان  دوشنبه 20  روز  از  اسالمى  جمهورى 
ماه با حضور 30 هزار مامور آغاز شد. بيش 
از 4 هزار خودرو و چندين فروند هليكوپتر 
و هواپيما نيز در اين مانور كه به مدت 6 

روز ادامه داشت شركت داشتند.
"عزيز اهللا رجب زاده" فرمانده انتظامى تهران 
بزرگ هدف از اين مانور را آمادگى براى 
حفاظت  اجتماعى،  شورش هاى  با  مقابله 
از اماكن استراتژيك و كسب آمادگى براى 
امنيتى  و  انتظامى  نيروهاى  سريع  جابجايى 

از ديگر استانها به تهران برشمرد.
«تمامى  انتظامى  نيروى  فرمانده  گفته  به 
كاركنان و پرسنل نيروى انتظامى در تهران 
با  تا  اند  شده  قسم  هم  يكديگر  با  بزرگ 
اجراى طرح هاى مستمر، امنيت و آرامش 
وى  گفته  به  بازگردانند».  تهران  شهر  به  را 
آن  برگزارى  از  بعد  مانور   اين  است  قرار 
در تهران، در ساير شهرهاى بزرگ نيز اجرا  

شود. 
پيش از اين نيز ماموران بسيجى گشت زنى 
كرده  آغاز  را  تهران  خيابانهاى  در  مجدد 
در  عمومى  امنيت  مانور  برگزارى  و  بودند 
تهران از سوى پليس با بازگشت گشت هاى 

عملياتى بسيج همزمان شده است
همچنين عبداهللا عراقى، يكى از فرماندهان 
سپاه پاسداران اخيرا در گفتگو با رسانه هاى 
داخلى ايران خبر از آغاز گشت هاى بسيج 
اين  وى،  گفته  به  داده  است.  تهران  در 
صورت  امنيت  ارتقاى  هدف  با  نيز  طرح 
آن،  در  شركت كننده  بسيجيان  و  مى گيرد 
را در اين زمينه كسب  "آموزش هاى الزم" 
كرده اند. براساس طرح جديد، در هر محله 
به  شبانه  بسيجى  نيروهاى  از  گروهايى 

گشت زنى خواهند پرداخت.
رجب زاده  همچنين گفته است اين مانور 
براى حفظ  اقتدار جمهورى اسالمى است. 
سئوال اين است چه نيرويى اقتدار رژيم را 

در خيابان هاى تهران تهديد مى كند؟ 
مانور دادن و قدرت نمايى كردن، به منظور 
پديده  اسالمى  جمهورى  در  مردم  ارعاب 
تازه اى نيست. طرح موسوم با تامين امنيت 
بيكار  جوان  هزاران  آن  طى  كه  اجتماعى 
از  نفر  صدها  كشيدند،  بند  به  را  عاصى  و 
آنان را اعدام كردند، بسيارى را در مال عام 
و  شاخ  جز  چيزى  اينها  همه  زدند،  شالق 
شانه كشيدن براى توده هاى ميليونى مردم 
نبودند. اما با وجود اين مانور 6 روزه اخير 
و طرح حضور مداوم واحدهاى اجير شده 
داراى  كنونى  مقطع  در  محالت  در  بسيج 

اهداف و انگيزه هاى ويژه اى نيز هست.

اول، تشديد بحران اقتصادى در ايران كه به 
ويژه با پائين آمدن قيمت نفت مستقيما بر 
زندگى روزمره مردم تاثير مى گذارد، گرانى 
رو  بيكارى  پول،  ارزش  كاهش  و  تورم  و 
به گسترش، همه اينها براى رژيم به معناى 

اعتراضات  و  شورش ها  شدن  برپا  خطر 
غيرقابل كنترل اجتماعى است.

آمريكا  جمهورى  رياست  انتخابات  دوم، 
جديد  جمهور  رئيس  كه  سياست هايى  و 
آمريكا در قبال جمهورى اسالمى وعده اش 
رژيم  كه  است  آن  معناى  به  است  داده  را 
و  آمريكا  حمله  تهديد  نمى تواند  ديگر 
فضاى جنگى را براى ادامه حيات خود به 
خدمت بگيرد. مردم بيش از پيش درمى يابند 
كه براى كم كردن شر رژيم راهى جز توسل 
به نيروى خود در پيش ندارند و جمهورى 
در  خوبى  به  را  خطرى  چنين  هم  اسالمى 
احساس  آمريكا  سياست  احتمالى  تغيير 

كرده است.
كردن  مرعوب  سياست  سو  يك  از  سوم، 
مقابل  در  زدن  شالق  و  اعدام ها  طريق  از 
سوى  از  و  است  نداده  نتيجه  مردم  چشم 
ديگر رژيم به خوبى مى داند كه امروز نه 
فقط با مخالفان سياسى و احزابشان بلكه در 
مقياسى ميليونى با مردم ايران طرف است، 
در  بسيج  حضور  و  پاسداران  مانورهاى 
محالت نشان مى دهد كه در واقع اين بار  
اين خود رژيم است كه مرعوب شده است 
تمرين  را  خشمگين  مردم  با  رويارويى  و 
اعالم  نظامى  حكومت  اعمال  با  و  كند  مى 
نشده خود را براى حكومت نظامى رسمى 

آماده مى سازد.
چه  با  مقابله  براى  رژيم  كه  است  روشن 
تمرين  خطرى  چه  مقابل  در  و  نيرويى 
براين  بنا  بيند،  مى  تدارک  و  مى كند 
كارگرى،  جنبش  توده اى،  جنبش هاى 
جنبش  دانشجويى،  جنبش  زنان،  جنبش 
كردستان، جنبش هاى آزاديخواهانه در ايران 
وضعيت  با  متناسب  كه  است  ضرورى  نيز 
در  خود  موقعيت  بهبود   تدارک  در  جديد 

رويارويى هاى آتى باشند.
 

محاصره  در  همچنان  غزه  نوار 
ارتش  نظامى  و  اقتصادى 
اسرائيل است و  مردم ساكن آن 
در آستانه بروز فجايع انسانى باز 
هم دردناک ترى قرار دارند. نوار 
غزه با يك ميليون و نيم جمعيت  
در ساحل مديترانه واقع شده و 
با مصر و اسرائيل هم مرز است. 
بخش  با  آن  زمينى  ارتباط  اما 
ديگر سرزمين هاى فلسطينى در 
از  تنها  اردن  رود  باخترى  كرانه 

راه اسرائيل امكان پذير است. 
با  گذشته  تابستان   از  حماس 
از  فتح  نيروهاى  راندن  بيرون 
در  را  منطقه  اين  كنترل  غزه، 
اختيار گرفته  است. از آن هنگام 
اين  اسرائيل   دولت  تاكنون 
گرفته  محاصره  تحت  را  منطقه 
محموله  ورود  از  حتى  و  است 
نواره  به  بشردوستانه  كمك هاى 
غزه به بهانه ادامه موشك اندازى  
فلسطينى،  هاى   گروه  سوى  از 
جلوگيرى كرده است. در نتيجه 
هزار   800 حداقل  محاصره  اين 
اند  شده  روبرو  برق  قطع  با  نفر 
هاى  جنبه  همه  فاجعه  اين  و 
بيمارستان  از  را  شهرى  زندگى 
كارخانه ها  و  كلينك ها  ها، 
گيرد.  برمى  در  را  ها  خانه  تا 
از  شهرى  فاضالب  سيستم 
بنزين ها  پمپ  است،  افتاده  كار 
نظير  شهرى  خدمات  ساير  و 
قطع  به  ناچار  نيز  نانوايى ها 
گيشا،  اند.   شده  خود  فعاليت 
تالش  كه  اسرائيلى  گروه  يك 
دولت  تصميم  عليه  تا  كند  مى 
به  غزه  محاصره  در  اسرائيل 
شكايت  كشور  اين  عالى  ديوان 
كند مى گويد: «تنبيه يك و نيم 
ميليون نفر از ساكنان اين منطقه، 
به شليك موشك خاتمه نخواهد 
مصيبت  و  رنج  سبب  تنها  داد، 
خواهد  مرز  سوى  دو  در  مردم 
مسئله  دردناک  ابعاد  اما  شد». 
بر  است.  فراتر  هم  اين  از  حتى 
اساس گزارش برنامه جهانى غذا 
ساكنان  از  نفر  هزار   80 حدود 
غزه از تابستان گذشته  تا كنون 
اند.  داده  دست  از  را  خود  كار 
ارتش  مكرر  تجاوزات  سبب  به 
زمين هاى  اعظم  بخش  اسرائيل 
يكسان  خاک  با  غزه  كشاورزى 
ريشه  از  درخت ها  و  شده 

غزه  محاصره  اند.  شده  كنده 
محصوالت  شدن  فاسد  سبب 
كنار  در  است.  شده  كشاورزى 
همه اينها حمالت مدوام هوايى 
اسرائيل  ارتش  توپخانه اى  و 
فلسطين  مردم  از  زيادى  شمار 
را در نوار غزه به كام مرگ فرو 

برده است.
ريتس"،  "كاتارينا  گفته  به 
مناطق  در  سرخ  صليب  مسئول 
مشكل  بر  عالوه  فلسطينى، 
غذا  ورود  ممنوعيت  بزرگ 
به  ضرورى  مايحتاج  ديگر  و 
كردن  خارج  مسئله  غزه،  داخل 
باعث  نيز  منطقه  اين  از  بيماران 
است.  شده  هايى  نگرانى  بروز 
خانم "ناوى پيلى"، كميسر عالى 
سازمان ملل در امور حقوق بشر 
گفت: «محاصره غزه باعث شده 
ترين  ابتدايى  از  غزه  فلسطينيان 
حقوق بشر محروم باشند و رنج 
و عذابى بزرگ دامنگير آنها شده 

است». 
رئيس  "بوش"،  پيش  سال  يك 
كنفرانس  در  آمريكا،  جمهور 
در  صلح  طرح  آناپوليس 
خاورميانه تا پايان دوران رياست 
جمهورى خود را مطرح ساخت. 
مى گذرد  زمان  آن  از  سال  يك 
ساله   هشت  دوران  پايان  به  و 
تنها  بوش  جمهورى  رياست 
همين  در  باقى ست.  هفته  چند 
دوران يك ساله بود كه اسرائيل 
غربى  كرانه  در  شهرک سازى 
ديوار  داد،  توسعه  را  اردن  رود 
حائل را تكميل نمود، پست هاى 
داد.  افزايش  را  مرزى  كنترل 
تشديد  را  غزه  نوار  محاصره 
كرد و كوچكترين قدمى هم در 
مسير صلح بر نداشت  و  هم و 
غم خود را متوجه تشديد تفرقه 
در صفوف سازمانهاى فلسطينى 
از  غزه  نوار  مردم  اكنون  نمود. 
يكسو  گرفتار محاصره اقتصادى 
و حمالت هوائى ارتش اسرائيل 
ترين  شديد  تحت  و  هستند 
سوئى  از  و  دارند   قرار  فشارها 
ديگر در فلسطين اشغال شده  و 
حاكميت  تحت  شده  پاره  پاره 
گروه اسالمى، ارتجاعى حماس 
مرگ  به  محكوم  و  دارند  قرار 

تدريجى شده اند. 

مانور نيروهاى رژيم در تهران،
 نمايش اقتدار يا وحشت از خيزش مردم

ادامه محاصره نوار غزه و شرايط ضد انسانى 
حاكم بر زندگى مردم فلسطين در اين منطقه
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روز يكشنبه 26 آبان ماه، كابينه نورى مالكى نخست 
به  مجادله  ماه  چند  از  بعد  سرانجام  عراق  وزير 
توافق نامه امنيتى عراق و اياالت متحده آمريكا راى 
نامه  توافق  اين  اصلى  محتواى  و  جوهر  داد.  مثبت 
عبارت است از قانونى كردن ادامه حضور نيروهاى 
آمريكايى در عراق. بر طبق اين توافق نامه اين نيروها 
براى مدت 3 سال ديگر در عراق باقى خواهند ماند. 
اختالفات دو طرف قضيه كه امضاى اين قرارداد را 
تا امروز كه هنوز در پارلمان عراق هم به تصويب 

نرسيده است به تاخير انداخت از دو نوع اند:
متن  در  و  هستند  علنى  اختالفات  اين  نوع  يك 
توافق نامه نوشته شده اند و نوع ديگر آن اختالفاتى 
هستند نانوشته اما واقعى و مورد مجادله. از جمله 
اختالفات علنى كه در متن توافق نامه آمده اند مى 
توان دادن مصونيت قضايى به نيروهاى آمريكايى را 
نام برد، وقتى كه در كشور عراق مرتكب جرم مى 
شوند. اين موضوع با مستثنى كردن "جرائم جدى" 
از آن، آنهم غير از هنگام انجام وظيفه و خارج از 
مورد  مسئله  شد.  فصل  و  حل  نظامى،  پايگاه هاى 
تعقيب  و  نظامى  عمليات  هدايت  ديگر  اختالف 
نيروهاى مخالف در كشورهاى هم جوار با استفاده 
از فضاى هوايى عراق براى عمليات نظامى بود كه 
حمله  ممنوعيت  فرمول:  با  مذبور  نامه  توافق  در 
نظامى آمريكا از خاک عراق به كشورهاى همسايه 

آن هم رفع و رجوع شد.
تا اينجاى مسائل مورد اختالف كه ذكر شد مى توان 
سوريه  دولت  و  اسالمى  جمهورى  فشارهاى  آثار 
تا  قرارداد  اين  تعديل  براى  عراق  دولت  بر  را 
دولت  و  اسالمى  جمهورى  كرد.  مشاهده  حدودى 
اين  امضاء  كوشيدند  خود  سهم  به  هركدام  سوريه 
با  خود  بستان هاى  و  بده  از  بخشى  به  را  قرارداد 
اين  است  روشن  آنچه  كنند.  تبديل  آمريكا  دولت 

است كه جمهورى اسالمى كه سابقا با امضاى اين 
مقابل  در  اكنون  مى كرد،  مخالفت  شدت  به  پيمان 
آنچه  خالف  بر  مى دهد.  نشان  نرمش  آن  امضاى 
كه در مطبوعات غربى بزرگ نمايى مى شود، مانع 
اصلى در تاخير امضاى اين توافق نامه قبل از آنكه 
رژيم جمهورى اسالمى و دولت سوريه بوده باشند، 
مربوط   كه  بودند  اى  پرده  پشت  تر  جدى  مسائل 
به آينده تركيب قدرت سياسى عراق هستند. اينكه 
است،  گرفته  صورت  اى  معامله  چه  رابطه  اين  در 

روشن نيست.
كنترل  براى  را  قدرتمند  ابزارهاى  آمريكا  دولت 
براى  را  آنها  كه  دارد  دست  در  كشور  اين  سياسى 
داده  سازمان  ترى  مدت  طوالنى  نسبتا  بهره بردارى 
كه  بيدارى"  "شوراهاى  به  موسوم  نيروهاى  است. 
بالغ بر يكصد و پنجاه هزار نفر تخمين زده مى شوند، 
به طور كامل در كنترل دولت آمريكا قرار دارند و از 
جانب ارتش آمريكا مسلح شده اند و حقوق دريافت 
مى دارند. اين نيرو اساسا از افراد مسلحى كه سابقا 
در برابر ارتش آمريكا مقاومت مى كردند و وابسته 
نيمه  سنى  احزاب  عشايرى،  قدرمتند  گروههاى  به 
علنى نيمه قانونى و نيز افراد سابقا وابسته به حزب 
اين  تكليف  اينكه  است.  يافته  سازمان  بودند،  بعث 
نيرو كه مى تواند در معادالت قدرت در اين كشور 
اكنون و در آينده نيز نقش تعين كننده اى بازى كند، 
چه خواهد شد، از مسائل واقعى اختالف پشت پرده 
مى  نشان  شواهد  بود.  آمريكا  و  مالكى  دولت  بين 
را  قرارداد  امضاى  در  تاخير  مالكى  دولت  كه  دهد 
به عنوان عامل فشارى جهت تعين تكليف اين نيرو 
رسميت  آستانه  در  قرارداد  كه  اكنون  برد.  مى  بكار 
يافتن نهايى در پارلمان عراق است، روشن نيست 
مسئله  اين  سر  بر  طرف  دو  بين  اى  معامله  آيا  كه 

صورت گرفته است يا خير؟

ارتش  آمريكا  بيدارى،  شوراى  نيروهاى  بر  عالوه 
را  كشور  اين  امنيتى  و  مخابراتى  نيروهاى  و  عراق 
نيز كامال تحت كنترل و نظارت خود تجديد سازمان 
كرده است. اين نيروها در كشور جنگ زده و بحران 
بركنار  سياست  از  توانند  نمى  عراق  مانند  اى  زده 
داشته شوند. دولت متكى بر احزاب شيعه در عراق 
چنين  مقابل  در  خود  آينده  نگران  واقعى  طور  به 
ارتشى و چنين نيروهاى امنيتى اى است، كه خود در 

سازماندهى آن نقشى نداشته است.
دولت فعلى عراق در مذاكرات پشت درهاى بسته با 
آمريكاييان بر سر اين توافق نامه در عين حال خواهان 
كسب تضمين هاى جدى براى بقاى خود در مقابل 
بنابراين  بود.  نيز  عراق  يافته  سازمان  تجديد  ارتش 
تاخير  موجب  كه  واقعى  اختالف  كه  است  روشن 
در امضاى اين قرارداد شده است نه موضوعاتى از 
حرمت  و  سيادت  نقض  اصطالح  به  كه  آنچه  قبيل 
دولت عراق در قالب حق مصونيت قضايى و غيره 
است، بلكه بر سر تضمين تداوم حكومت متكى بر 
دولت  آيا  اينكه  باشد.  مى  عراق  در  شيعه  احزاب 
آمريكا  از  را  تضمينى  چنين  است  توانسته  مالكى 
بگيرد، امريست كه در آينده روشن خواهد شد. اما 
شواهد نشان مى دهند تعيين تكليف آينده سياسى 
عراق نه از طريق امضاى اين قرارداد بلكه در توازن 
و  قطعى  شكل  هنوز  كه  نيروها،  اين  واقعى  قواى 
نهايى پيدا نكرده است، در طول 3 سال آينده و با 

حضور ارتش آمريكا صورت خواهد گرفت. 
اين قرارداد فعال و تا اطالع ثانوى به جاى مصوبه 
الزم  حقوقى  پوشش  متحد،  ملل  سازمان  پيشين 
نيروهاى  از  نفر  هزار   150 حضور  ادامه  براى  را 
آمريكايى در عراق فراهم كرده است. مكان واقعى 

آن چيزى بيش از اين نيست.

جايگاه امضاء قرارداد امنيتى آمريكا و عراق


