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اين روزها مجلسى يان جمهورى اسالمى بد جورى 
از  وسيعى  طيف  اينكه  با  شده اند.  دولتى يان  پاپيچ 
طرفين از يك قماش اند و باصطالح اصول گرايند 

وليكن اختالفاتشان باال گرفته است.
نمايندگان مجلس اسالمى به رياست على الريجانى 
استيضاح  يكى  يكى  را  نژاد  احمدى  كابينه  وزراى 
مى كنند.  رد  را  دولت  لوايح  و  طرح ها  مى كنند. 
سياست هاى دولت و كار روزانه دولتى يان را انتقاد 
مى كنند و خالصه بهر شكلى كه بتوانند چوب الى 
چرخ دولت احمدى نژاد و كابينه اش مى گذارند و 

در كار و بارش موش دوانى مى كنند. 
از آخرين اقدامات مجلس براى ضعيف كردن دولت 
به  الريجانى  واكنش  به  ميتوان  هشتم،  كفايت  بى 
اظهارات اوباما و برپايى همايش "نامداران" صاحب 

منصب گذشته و حال رژيم اشاره كرد.
الريجانى در واكنش به اظهارات اوباما كه در واقع 
رئيس  تلويحى  اما  رسمى  پيام  يك  را  آن  ميتوان 
مجلس ايران به رئيس دولت آمريكا بحساب آورد، 
كه  را  كارى  و  گذاشته  پا  زير  را  تشريفات  همه 
واقع  گرفته است. او در  بعهده  دولت است  وظيفه 
مستقيما  و  زده  دور  را  دولت  رئيس  نژاد  احمدى 
بجاى كل رژيم اعالم موضع كرده و گفته است: اگر 
منطقه  در  را  خود  شرايط  مى خواهند  آمريكايى ها 
مردم  براى  درستى  عالمت هاى  بايد  دهند  تغيير 

منطقه بفرستند.
«همايش 30 سال قانونگذارى و نظارت» يكى ديگر 
از اقدامات مجلس و به ابتكار الريجانى عليه دولت 
احمدى نژاد است. الريجانى با اين اقدامش بسيارى 
از نمايندگان دوره هاى پيشين مجلس و كارگزاران 
تا  آورد  هم  گرد  مجلس  سقف  زير  را  حكومتى 
نيمه  دولت  براى  آلترناتيوى  و  بپردازند  رايزنى  به 

مضمحل احمدى نژاد سر هم كنند. 
ديگر  وزير  دو  يكى  و  بچرخد  پاشنه  همين  به  در 
به  توضيح  براى  شان  ناكرده  و  كرده  كارهاى  براى 
مجلس كشانده شوند، برابر اصل 136 قانون اساسى 
مجددا  بايد  نژاد  احمدى  كابينه  اعضاى  كل  ايران، 
از مجلس رأى اعتماد بگيرند. (دولت احمدى نژاد 
جمهورى  دولت هاى  در  كابينه  ترميم  ركورددار 
اسالمى است و تا كنون ده وزيرش از سوى مجلس 
استيضاح شده اند و هنوز طرح استيضاح چهار وزير 

ديگر هم در راه است).
كه  دولتى  كه  است  نگران  اين  از  ايران  بورژوازى 
و  است  چنان  و  چنين  اجرايى اش  هاى  سياست 
كارنامه  در  پيشينه  سو  همه  اين  اش  كابينه  اعضاى 
دارند، كليت رژيم را تهديد مى كند و هر طور شده 
جبران  خسارات  و  بزرگتر  رسوايى هاى  جلو  بايد 

ناپذير را گرفت.
زير  آتش  متوجه  ايران  در  بورژوازى  تيز  شم  البد 
خاكستر شده است كه الريجانى را با پرچم تعديل 

اصولگرايى به ميدان مى آورد و او نيز همه عرف 
و مرز تماميت خواهى جناحى را كنار مى گذارد و 
موضعگيرى هاى  و  ها  ايده  با  را  حججى  و  آيات 
سياسى متفاوت دور هم جمع مى كند تا رايزنى كنند 

و راه چاره اى بيانديشند!
كه  مكتبى  بوروكرات  بورژوا  يك  بعنوان  الريجانى 
آشنا به بازى هاى ديپلماسى و مجادالت بين المللى 
باالخره  كه  مى داند  است،  اى  هسته  پروژه  سر  بر 
آخوندهايى كه زمانى وكيل و وزير و رئيس دولت 
و مجلس و دستگاه قضايى و همه كاره اين مملكت 
بوده اند و شالوده اين نظام را ريخته اند، دولتمدارى 
و مملكت دارى به سبك خودشان را بهتر از احمدى 
سپاه  گروهان  يك  از  اى  جوخه  كه  تيمش  و  نژاد 

پاسداران اند، مى دانند.
الريجانى و همه آنهايى كه فراخوانش را لبيك گفته 
شان  طبقاتى  منافع  و  بورژوايى  فهم  اعتبار  به  اند، 
جملگى بو برده اند كه وضع خراب است و مردم 
در غليان اند و هر آن ممكن است طوفان خشم شان 
براى  را  شان  بساط  و  كند  رو  و  زير  را  رژيم  كل 
بايد  بريزد، هر طور شده  جمع كند و دور  هميشه 
سرمايه  را كه در خدمت حفظ بنيان  "كيان اسالم" 

است، حفظ كرد.
جانبدارانه  همايش كه  كنندگان اين  شركت  از نظر 
خطر  كه  مادام  مى كنند،  نمايندگى  را  بورژوازى  تر 
چه  رهگذر  اين  در  نيست  مهم  ديگر  است  جدى 
طيفى از چه جناحى به خارج از گردونه قدرت و 
حكومت خزانده شوند. بايد تعجيل كرد و سناريو 

ديگرى نوشت و با اجرايش رفع خطر كرد.
اجالس اخير آيات و حجج و كارگزاران حكومتى 
دوره هاى قبلى مملكت در صحن مجلس تحت نام 
«همايش 30 سال قانونگذارى و نظارت» در جواب 

به همين سناريو بوده است.
نمايندگان  از  بسيارى  حضور  با  همايش  اين 
دوره هاى پيشين مجلس، تركيبى از اصالح طلبان و 
ملى مذهبى ها و "غيرخودى"ها و اصولگرايان (البته 
بدون حضور احمدى نژاد)؛ ترتيب داده شده است. 
به  خود  سخنان  در  سخنرانانش  همه  كه  همايشى 
اجرايى  هاى  برنامه  و  سياسى  ديدگاه هاى  نحوى 
اند.  كشيده  چالش  به  را  نژاد  احمدى  فعلى  دولت 
نژاد  احمدى  كشاندن  انزوا  به  انگيزه  با  همايشى 
و  او  ساختن  خارج  دور  از  براى  چينى  زمينه  و 
تراشى  آلترناتيو  و  سياست  صحنه  از  همقطارانش 
جديد.  جمهور  رئيس  انتخاب  و  جايگزينى  براى 
محصول رايزنى هاى اين همايش ضرورت تشكيل 

يك «دولت وحدت ملى» بوده است.
آخوندها زبان همديگر را بهتر از هر كسى مى فهمند 
از  تر  قوى  هم  شان  سنج  وحشت  هاى  شاخك  و 
كه  دريافته اند  آنها  است.  سپهساالران»  و  «سرداران 
بردن  بيرون  ضرب  زير  از  و  خريدن  زمان  براى 

آن  وقت  شان  الهى  حكومت  حفظ  و  حاكميت 
نيم  و  سوخته  هاى  مهره  همه  از  كه  است  رسيده 

سوز و تجارب شان بهره گيرند. 
اينها مى دانند كه در چه مخمصه اى گير افتاده اند. 
با  كننده  شركت  "زعماى"  هم،  همايش  همين  در 
نظام  از  مردم  سياسى  رويگردانى  به:  اشاره  تاكيد 
سياسى و دلسرد شدنشان نسبت به وضعيت كشور 
و بى اعتمادى آنان به مسئوالن نظام، كرده اند. در 
كاسه  كه  واقفند  واقعيت  براين  جملگى  كالم  يك 
صبر مردم لبريز شده و جنب وجوش ها و خشم و 
خروش هاى اينجا و آنجاى اقشار گوناگون مردم با 

هر دوره اى فرق دارد.
اولين  كه  ملى»  وحدت  «دولت  طرح  كشيدن  پيش 
سرشناس  آخوندهاى  از  نورى  ناطق  سوى  از  بار 
مسكوت  مدتى  براى  و  مطرح  سنتى  راست  جناح 
مانده بود، عمال براى از دور خارج كردن احمدى 
نژاد و سياست ها و برنامه هاى اجرايى اش هست، 
در واقع جواب بى جوابى به تهديدهاى مردم عاصى 
و به خشم آمده است كه ديگر بيش از اين تحمل 
فقر و گرسنگى و بى مسكنى و بى درمانى و بيكارى 

و خفقان و جنايت و ترور را ندارند. 
ديگرى  بحث  اجراست؟!  قابل  طرحى  چنين  آيا 
اما  پرداخت.  آن  به  خود  جاى  در  بايد  كه  است 
آيات  و  «رهبر  اين  از  بيش  كه  است  اين  واقعيت 
عظام و سپهساالران نظامى» قادر نخواهند بود وجود 
كهنه  از  ديگر  مشتى  رأس  در  را  نفهم  پاسدار  يك 
پاسدارهاى شكنجه گر و قاتل و دزد و جاعل به 70 

ميليون انسان تحميل كنند.
رياست  دوران  طول  در  اى  خامنه  اينكه  عليرغم 
جمهورى احمدى نژاد همواره پشتيبانى خود را از 
او و دولتش اعالم داشته است و در ديدار اخيرش 
با اعضاى كابينه در مراسم "هفته دولت" از كاركرد 
و  تاكيد  با  و  كرد  تقدير  اش  كابينه  و  نژاد  احمدى 
بسيار صريح پشتيبانى قاطع خود را از سياست هاى 
دولت احمدى نژاد اعالم نمود، اما از نظر بسيارى 
از همان مردمى كه بهر دليل پاى صندوق هاى رأى 
كه  است،  سياه  آنقدر  دولت  اين  كارنامه  مى روند، 
سازمان  انتخابات  جريان  در  بزرگى  تقلبات  اگر 
داده نشود، احمدى نژاد از كمترين شانس هم براى 
و  حاميان  بود.  نخواهد  برخوردار  مجدد  انتخاب 
پشتيبانان احمدى نژاد، تنها با يك سازماندهى وسيع 
ديگراحمدى نژاد  يكبار  توانست  خواهند  تقلبات 
بيرون  انتخابات  خورده  دست  صندوق هاى  از  را 

كشند. 
داشته  نگه   توهم  در  كه  هم  قدر  هر  مردم  باالخره 
با  نتوانست  كه  آدمى  كه  ندارند  ترديد  باشند،  شده 
نفت 147 دالرى ظرف چهار سال، حداقلى از وعده 

كند  عملى  را  اش  اقتصادى  وعيدهاى  و 
وعده  خود  كه  طور  همان  اينكه  بجاى  و 

رابطه مجلس اسالمى و دولت احمدى نژاد!
همايش در مجلس و انتخابات رياست جمهورى!

عطا خلقى 
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داده بود «پول نفت را سرسفره مردم 
بياورد» ، عمال نان خشك سرسفره 
مردم را هم بريد؛ نخواهد توانست 
و  كار  و  نان  دالر  زير40  نفت  با 
بهداشت و مسكن را براى مردم تامين كند؛ 
چه كسى ديگر حاضر مى شود به احمقى كه 
ادعا مى كند كه: «با نفت 5 دالرى هم مملكت 

را اداره مى كنيم» ، راى دهد. 
بورژوازى ايران و كليت رژيم اين را دريافته اند 
كه بايد سكان اين كشتى شكسته را به كس 
اصلى  گيرندگان  تصميم  گذارد.  وا  ديگرى 
و  ايستاده اند  كجا  مى دانند  ايران  بورژوازى 
بدست  دست  جريان  در  بايد  را  اهدافى  چه 
شدن دولت در اولويت داشته باشند و تعقيب 

كنند.
اولين و مهمترين هدف شان اينست كه كليت 
خشم  گزند  از  مدت،  كوتاه  ولو  را  رژيم 
مصون  آمده  لب  به  جان  هاى  توده  عمومى 
زمينه هاى  بتوانند  كه  اندازه  بهر  و  بدارند 
مقابله با يك بحران حكومتى را كه گرفتارش 

هستند فراهم كنند. 
كه  اندازه  بهر  كه  اينست  ديگرشان  اهدف 
مى توانند كاركرد نامناسب سرمايه را تصحيح 
و خود را با كاركرد متعارف و امروزى توقع 
سرمايه منطبق كنند. نظام را از انزواى سياسى 
با  بهترى  مناسبات  زمينه  و  برهانند  فعلى 
دنياى غرب فراهم كنند. پروسه عادى سازى 
بخشند.  سرعت  و  عملى  را  آمريكا  با  رابطه 
بانك  كمك هاى  از  بيشترى  برخوردارى 
جهانى و صندوق بين المللى پول را تضمين 
و  منطقه  در  را  خود  بودن  مطرح  و  كنند. 
كشمكش هايش تحميل كنند. مجرى مطلوب 
اين اهداف كه در دور آتى بر كرسى رياست 
جمهورى ايران خواهد نشست كيست؟ بايد 

ديد!
***

پرده  پشت  بازى هاى  استاندارد  باالخره 
است.  يكسان  تقريبا  جا  همه  در  بورژوازى 
تا  است  رسيده  آن  وقت  آمريكا  در  اگر 
و  حزبش  و  بوش  سيستم،  كل  نجات  براى 
و  بزنند  دور  را  بوش  بعداز  كانديداتورهاى 
علم  «تغيير»  شعار  با  را  سياهپوست  اوباماى 
كنند و به ميان مردم بياورند، وآراى شان را 
هم  ايران  در  و  ديگر  جاى  هر  در  بدزدند؛ 
بورژوازى مى فهمد كه تاريخ مصرف قبلى ها 
كى تمام مى شود و چه بنجل ديگرى را بايد 

بزک كند و در معرض بگذارد. 
تقلبات  از  (بدور  نژاد،  احمدى  رفتن  ظاهرا 
اما  است.  جدى  احتماالت  از  يافته)  سازمان 
جريان  در  و  نژاد  احمدى  رفتن  با  مردم  آيا 
دست به دست شدن دولت، ساكت مى نشينند 

تا محمود برود و على بيايد؟!
آيا مردم به اين ترفند رژيم متوهم خواهند شد 
و با خوش بينى به طرح «دولت وحدت ملى» 
و يا هر آلترناتيو ديگر رژيم مى نگرند و يكبار 
جنايتكار  كشيدن  بيرون  براى  اينبار  و  ديگر 

ديگرى از فوج جنايتكاران جمهورى اسالمى 
انتخابات  مضحكه  در  رأى،  صندوق هاى  از 
شركت خواهند كرد؟! يا با نه بزرگ شان يك 
گور  و  سرنگونى  روز  به  را  خود  ديگر  گام 

سپارى اين رژيم نزديكتر خواهند كرد؟!
قطعا مردم هر قدر هم زير ضرب ديكتاتورى 
حكومتى قد خم كرده باشند، اختيار راى خود 
خواهند با رأى شان به اين  را دارند و نمى 

رژيم و نمايندگانش مشروعيت بخشند. 
بى گمان آنهايى كه جيره خوار و مزدور دم و 
دستگاه هاى سركوب و تحميق اند و دست 
سعى  دارند،  رژيم  اين  صدقات  توبره  در 
گرم  را  انتخاباتى  نمايش  بساط  كرد  خواهند 
نگهدارند. حتى ممكن است عده اى از مردم 
شريف كوچه و بازار هم كه رژيم كارشان و 
نان شان را در گرو دارد، پاى صندوق هاى 
از  وسيعى  توده  قطع  بطور  اما  بروند،  رأى 
مردم به ريش همه كانديداتورهاى ريشدار و 
بى ريش مى خندند و پاى صندوق هاى رأى 

نخواهند رفت. بايد هم نروند. 
در آستانه راه اندازى مضحكه انتخابات، هر 
انسانى كه از خشونت و سركوب اين رژيم در 
عذاب است، هر انسانى كه از به هيچ گرفتن 
حقوق انسانى زنان رنج مى برد، هر انسانى كه 
به هر درجه اى به سانسور و خفقان اعتراض 
دارد، هر انسانى كه فقير و گرسنه و بيكار و 
بيمار و بى دوا و درمان است، هر انسانى كه 
آرزوى زندگى انسان هاى جوامع پيشرفته را 
دارد، بايد اطرافيانش را تشويق كند كه در اين 
به  ها  انسان  اراده  و  رأى  كه  مسخره  نمايش 
هيچ گرفته مى شود؛ نه تنها شركت نكنند كه 
بهر شكلى كه در توان دارند بهم اش ريزند. 
مردم بايد مستقل از اينكه كى مى ماند و كى 
مى رود و كى مى آيد، با تحريم انتخابات و 
رژيم  بزرگ  گام  يك  آن،  بساط  ريختن  بهم 
جنايتكار جمهورى اسالمى را به عقب برانند 
آن  سرنگونى  به  را  خود  بزرگ  گام  يك  و 

نزديكتر كنند. 
توده وسيعى از مردم مبارز كردستان در طول 
جمهورى  جنايتكارانه  حاكميت  دهه  سه 
به  را  انتخاباتى  چنين  بساط  همواره  اسالمى 
سخره گرفته اند و از دو رأى آرى و نه خود 
وسيعا نه را به جمهورى اسالمى هديه داده 
اند. قطعا نه اينبار مردم مبارز كردستان بزرگتر 
خواهد بود و انتظار دارند مردم ديگر مناطق 

هم همصدا و هم رأى شان شوند. 
دور  فرمايشى  انتخابات  تحريم  با  رابطه  در 
و  ها  كمونيست  جمهورى،  رياست  آتى 
فعاالن كارگرى، فعاالن جنبش زنان و جنبش 
اجتماعى،  جنبش هاى  ديگر  و  دانشجويى 
الزم است در افشاى توهم پراكنى هاى آحاد 
شان  تبليغات  با  كه  جرياناتى  و  احزاب  و 
مشروعيت  و  دادن  رأى  به  تشويق  را  مردم 
را  نقش  بيشترين  مى كنند،  نظام  به  بخشيدن 

داشته باشند. 
2008--12 12

تشديد سركوبها در ايران،
 انعكاس ترس رژيم

 از برپا شدن شورشهاى مردمى
جمهورى  رژيم  كه  مى دهند  نشان  اخير  روزهاى  رويدادهاى 
شدن  برپا  از  دائمى  هراسى  و  نگرانى  در  همچنان  اسالمى 
شورش هاى مردمى در تهران و شهرهاى بزرگ ايران بسر مى برد 
و  تالش هاى خود را براى مقابله با رويدادهاى احتمالى آتى  در 
اين زمينه فشرده تر كرده است. ايجاد فضاى ترس و نگرانى با 
تدارک  و  نمايى  قدرت  دستگيرى ها،  و  ها  اعدام  شمار  افزايش 
اين  محور  در  خيابان ها،  در  مانور  انجام  با  رويى  رودر  و  مقابله 
تالشها قرار دارند. با مرورى بر اين بخش از رويدادهاى اين دوره 

مى توان به ابعاد واقعى نگرانى هاى رژيم پى برد.
دور ديگرى از مانور نيروهاى نظامى و امنيتى رژيم از روز سه 
شنبه 5 آذر ماه با رژه 15 هزار تن از افراد بسيج در شرق تهران 
آغاز شد. در اين مانور ، گردان هاى ضد شورش بسيج و بخشى 
داشتند.  حضور  نيز  پاسداران  سپاه  زمينى  نيروى  يگانهاى  از 
مانورهاى مشابهى نيز در ديگر شهرهاى ايران در حال برگزارى 
است. پس از مانور 30  هزار نفرى نيروى انتظامى در تهران،  اين 
دومين  مانور نيروهاى رژيم است كه در تهران برگزار شد. در اين 
مانور گردان هاى ضدشورش شهرى بسيج، موسوم به گردان هاى 
«عاشورا» و «الزهرا»، 
بر  را  اصلى  نقش 

عهده داشتند. 
مانور  اين  در 
گردان  دو  بر  عالوه 
ويژه  يگان  يادشده 
يگان  هوابرد، 
يگان هاى  غواصى، 
از  يگان هايى  و  رزمى  گروهان  چند  دانشجويى،  و  دانش آموزى 
رسمى  خبرگزارى  داشتند.  شركت  پاسداران  سپاه  زمينى  نيروى 
جمهورى اسالمى گزارش كرده است  كه همزمان با اجراى اين 
مانور در تهران، سه هزار گردان بسيج نيز در سراسر ايران «نمايش 
نيروى  فرمانده  جانشين  حال  همان  در  مى كنند.  برگزار  اقتدار» 
خبر   « بسيجى  نيروهاى  به  ها  محله  امنيت   » سپردن  از  انتظامى 
داده، و گفت: ورود بسيج به امور امنيت محله  مى تواند باعث 

رشد امنيت كشور شود. 
در اين دوره همچنين در يك دهن كجى و بى اعتنايى كامل به 
تالشهاى جهانى براى جلوگيرى از اعدام فاطمه حقيقت پژوه، وى 
صبح چهارشنبه، يك روز پس از «روز جهانى حذف خشونت عليه 
زنان»، پس از تحمل هفت سال حبس و دو بار رفتن پاى جوبه 
دار، در زندان اوين اعدام شد.  حكم اعدام فاطمه حقيقت پژوه، كه 
به جرم قتل شوهر صيغه اى اش، هنگاميكه قصد تجاوز به دخترش 
را داشته است، صادر شده بود، با وجود تالش و اعتراض گسترده 
مدافعان حقوق بشر در سطح جهانى براى توقف حكم اعدام وى، 
به اجرا در آمد. بجز فاطمه  حقيقت پژوه همزمان 9 مرد  نيز صبح 

چهارشنبه در زندان اوين اعدام شده اند. 
هم چنين خبرهايى كه از زندان اوين به خارج از زندان رسيده 
است، باعث افزايش نگرانى ها در خصوص احتمال اجراى حكم 
اعدام فرزاد كمانگر معلم زندانى اهل كامياران شده است. همزمان 
با پخش اين خبر از شهرستان كامياران خبر مى رسد كه، وضعيت 

ماموران  اين شهر غيرعادى بوده است. شمار زيادى از 
انتظامى رژيم در سطح شهر پخش شده و اوضاع شهر 
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روز  آذر   16 از  هفته  دو  به  نزديك  كه  حالى  در 
دانشجو در ايران مى گذرد فضاى دانشگاه هاى ايران 
هنوز تحت تاثير مسائل مربوط به روز دانشجو قرار 
امنيتى  و  پليسى  همچنان  دانشگاه ها  محيط  دارد. 
چه  و  قبل  چه  گذشته  سال  نند  ما  نيز  امسال  است. 
بعد از برگزارى مراسم روز دانشجو دستگيرى ها و 
محدوديت هاى تحصيلى و اخراج هاى گسترده انجام 
سازمان هاى  تا  است  تالش  در  رژيم  است.  گرفته 
پليسى و امنيتى خود را در ميان دانشجويان گسترش 
دهد. بسيج دانشجويى كه مستقيما توسط فرماندهان 

سپاه پاسداران هدايت مى شود، فعال شده است.
مقامات رژيم كه تصور مى كردند حال كه با در پيش 
گرفتن سياست سركوب توانسته اند هرطور كه شده 
هفته دانشجو را از سر بگذرانند، فرصتى پيدا كرده اند 
تا به كمك عوامل حزب الهى و بسيجى در دانشگاهها 
فضاى  فرهنگى و سياسى دانشگاه را هم به كنترل 
خود در بياورند. به اين منظور سخنرانى هايى را در 
دستور كار خود گذاشتند. اما عليرغم همه اقداماتى 
كه در اين زمينه بعمل آورده بودند تا كنون جز در 
خاتمى  محمد  سيد  سخنرانى  هم  آن  و  مورد  يك 
رئيس جمهور پيشين، نتوانسته اند طرح خود را در 
اين زمينه عملى سازند. صبح روز دوشنبه 25 آذرماه 
چمران  تاالر  در  را  خود  سخنرانى  حالى  در  خاتمى 
دانشگاه تهران شروع كرد كه نيروهاى حراست، لباس 
شخصى ها، نيروهاى انتظامى دانشگاه و اطراف آن را 
به صورت يك قلعه نظامى در آورده بودند. در طول 
«دروغگو!  شعار  بارها  دانشجويان  خاتمى  سخنرانى 
دروغگو!» را سردادند، در طول مدت سخنرانى بارها 
اين  در  خاتمى  برافراشتند.  را  اعتراضى  پالكاردهاى 
سخنرانى خود از حمله حزب اللهى ها و رژيم در 
انقالب  به  آن  از  كه  تهران  دانشگاه  به   1358 سال 
گفت:  و  كرد  دفاع  قاطعانه  برند،  مى  نام  فرهنگى 
دانشگاه هاى  كه  كرديم  فرهنگى  انقالب  زمانى  «ما 

سراسر كشور به خانه اى براى تشكالت مخالف نظام 
جمهورى اسالمى بدل شده بود». در پايان سخنرانى 
شعار  سردادن  به  دانشجويان  خروج،  هنگام  به 
دبستانى»  سرود «يار  خواندن  ديكتاتور» و  بر  «مرگ 
برپا  با  تهران  دانشگاه  اسالمى  انجمن  اما  پرداختند 
پخش  به  اقدام  سالن  اطراف  در  بلندگوهايى  كردن 
اعتراض  صداى  تا  كرد  مى  خراش  گوش  صداهاى 

دانشجويان به گوش مردم نرسد.
تبليغ  آن  براى  قبل  مدتها  از  كه  اى  خامنه  سخنرانى 
موكول  نامعلومى  تاريخ  به  يا  و  لغو  عمال  شد،  مى 
جرات  هنوز  نژاد  احمدى  قبلى  قرار  عليرغم  شد. 
نكرده است كه در جمع دانشجويان دانشكده صنعتى 
شريف حاضر شود و به سواالت دانشجويان جواب 

بدهد.
در اين ميان درحالى كه دانشجويان چپ در دانشگاهها 
در حال جمع بندى تجارب اين دوره خود هستند و 
موضوع ايجاد تشكل مستقل دانشجويى در محافل و 
مجامع مختلف دانشجويان مورد بحث و بررسى قرار 
در  وحدت  تحكيم  دفتر  عضو  دانشجويان  مى گيرد، 
تالش هستند تا با استفاده از محيط سياسى دانشگاه 
به بازارگرمى براى انتخابات آينده رياست جمهورى 
در ايران بپردازند. جبهه مشاركت كه سازمان سياسى 
اصالح طلبان درون رژيم است، به كمك اين تشكل 
اين  در  آينده  ماه هاى  براى  هايى  برنامه  دانشجويى 
انجمن  ترتيب  اين  به  است.  ديده  تدارک  زمينه 
اسالمى دانشگاه ها عمال به ابزار گسترش بسيج گيرى 
به  وحدت  تحكم  دفتر  و  حكومتى  گرايان  افراط 
تبديل  حكومتى  طلبان  اصالح  نفوذ  گسترش  ابزار 
دوش  بر  خطيرى  وظايف  ميان  اين  در  است.  شده 
كه  ميگيرد  قرار  سوسياليست  و  چپ  دانشجويان 
اجازه ندهند اين چنين محيط سياسى و فرهنگى و 
علمى دانشگاه به كنترل جريانات ارتجاعى و مذهبى 

در قالب و اشكال مختلف در آيد.

تشديد فشارها 
براى كنترل جنبش دانشجويى

را تحت كنترل داشته اند.
در اين دوره همچنين  صادق شجاعى، 
مهديه گلرو، مجيد درى و سعيد فيض 
تحصيل  از  محروم  دانشجوى  چهار  زاده،  اهللا 
امنيتى  ماموران  سوى  از  كه  طباطبايى  دانشگاه 
بازداشت  و به زندان اوين انتقال يافتند دست 
در  مزبور  دانشجويان  زدند.  غذا  اعتصاب  به 
دست  تحصيل  از  خود  محروميت  به  اعتراض 
به تحصن زده و در برخى موارد نيز از سوى 
قرار  شتم  و  ضرب  مورد  امنيتى  ماموران 

گرفتند.
اگر همواره هدف رژيم اين بوده است كه با اين 
گونه مانورهاى نظامى و دستگيرى ها و اعدام ها   
خود  نظر  از  واقع  در  تا  كند  مرعوب  را  مردم 
اين  باشد،  كرده  وقوع  از  قبل  را  واقعه  عالج 
است.  موضوع  اين  از  فراتر  وى   هدف  بار 
سران رژيم به خوبى دريافته اند كه امروز ديگر  
كوچكترين پايگاهى در ميان مردم ندارند. مردم 
ايران از آنها بيزار هستند و مى دانند كه اين رژيم 
گره  منافعى  به  و  است  يافته  سازمان  طورى 
خورده است كه نه مى خواهند و نه مى توانند 
از  كند.  برآورده  را  آنها  مطالبات  ترين  اوليه 
اينرو آنچه كه در اين موقعيت رژيم جمهورى 
اوال:  كه  است  اين  دارد  احتياج  آن  به  اسالمى 
صفوف نيروهاى خود را منسجم تر كند و ثانيا: 
مردم  اكثريت  با  را  خود  مسلح  نيروهاى  رابطه 
آنچنان تيره سازند كه اين نيروها راه بازگشتى 
نداشته باشند. آنها مى خواهند با اينگونه اعمال، 
پلهاى پشت سر افراد مسلح خود را خراب كنند 
و نفرت عمومى از رهبران رژيم را به نفرت از 
مختلف  نيروهاى  به  وابسته  مسلح  افراد  آحاد 
خود نيز، تبديل كنند. از اين لحاظ ميتوان گفت 
كه اين مانورها نشانه مرحله جديدى از رابطه 

رژيم و مردم ايران اند.
دائمى شدن حضور نيروهاى بسيج در كوچه ها 
و خيابانها و محالت كه در واقع پوششى براى 
حضور ديگر ارگانهاى مسلح و امنيتى رژيم هم 
رو  رودر  براى  ايست  نقشه  از  بخشى  هست، 
ساختن روزمره مردمى كه از ستم و مظالم اين 
مسلحى كه  نيروهاى  آمده اند با  رژيم به جان 
به  را  شان  آينده  اميدهاى  و  امروزشان  روزى 
مى  نشان  شواهد  اند.  زده  گره  رژيم  اين  بقاى 
اين  از  بخشى  باشد  توانسته  رژيم  شايد  دهد، 
هدف خود را متحقق كند، اما نتوانسته است با 

نشان دادن “زور بازو”، مردم را مرعوب سازد.
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.

نشريه  اين  براى  صرفا  كه  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
ارسال شده باشد را چاپ مى كند.

آزاد  ماخذ  ذكر  با  امروز  جهان  مطالب  از  *استفاده 
است.

آن  نويسندگان  با  جهان   امروز   *مسئوليت  مطالب 
شده  امضا  امروز  جهان  نام  با  كه  مطالبى  تنها  و  است 

باشد، موضع رسمى نشريه است.
* جهان امروز در ويرايش و كوتاه كردن مطالب رسيده 
نويسنده  اطالع  به  چاپ  از  قبل  امر  اين  است.  آزاد 

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
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عمل  به  وسيعى  اقدامات  اسالمى  جمهورى  رژيم 
آورده است تا از برگزارى مراسم و سخنرانى هاى 
روز دانشجو در دانشگاههاى ايران جلوگيرى كند. 
نيروهاى  شمار  آذر،   16 روز  پيش   روز  چند  از 
انتظامى و لباس شخصى را در دانشگاها و اطراف 
آن افزايش داده اند، حراست دانشگاها در آماده باش 

كامل بودند.
به  ناشناس  افراد  توسط  آميز  تهديد  تلفن هاى 
دانشجويان و خانواده هايشان و برحذر داشتن آنها 
مى آمد.   بعمل  روز،  اين  در  دانشگاه  در  حضور  از 

سالن هايى  درب 
بود  ممكن  كه  را 
در  مناسبت  اين  به 
انجام  سخنرانى  آنها 
بودند.  بسته  گيرد 
رسيد  جايى  به  كار 
امام  مشهد  در  كه 
در  شهر  اين  جمعه 
سخنرانى نماز جمعه 

روز گذشته علنا دانشجويان غير مذهبى را به مرگ 
تهديد كرده است.

بمنظور خنثى كردن اقدامات ضد دانشجويى رژيم، 
دانشجويان در دانشگاه هاى مختلف بجاى يك روز 
معين يعنى شانزدهم آذر ماه، روزهاى مختلفى را در 
طول اين هفته براى گراميداشت روز دانشجو و بيان 
خواست ها و اعتراضات خود در نظر  گرفتند. عليرغم 
دانشگاه هاى  در  دانشجويان  كارى ها  آماده  همه 
مختلف ايران ديوار اختناق و سركوب رژيم اسالمى 
را شكستند و در طول هفته شاهد برگزارى مراسم 
پر شور روز دانشجو در دانشگاههاى ايران بوديم. 
اينك گوشه هايى از تالش هاى دانشجويان مبارز را 

به اين مناسبت باطالع مى رسانيم.

دانشگاه تهران  
لباس  امنيتى،  ماموران  گسترده  حضور  عليرغم 
شخصى و پليس ضد شورش روز يكشنبه 17 آذر 
دانشگاه  در  دانشجو  روز  گراميداشت  مراسم  ماه 

تهران برگزار شد.
مراسم گراميداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران 
اوليه  ساعات  همان  از  كه  شد  برگزار  حالى  در 
ماموران امنيتى به صفوف دانشجويان يورش برده و 

شمارى از آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
عليرغم تمامى فشارهاى نهادهاى امنيتى مراسم روز 
تهران  دانشگاه  پزشكى  دانشكده  مقابل  در  دانشجو 
با خواندن سرود يار دبستانى و سردادن شعارهاى 
عامل  نژاد،  احمدى  «محمود  ديكتاتور»،  بر  «مرگ 
بشر»،  حقوق  زنان،  «حقوق  فساد»،   و  تبعيض 
دانشجو،  «دانشجو،  و  ماست»  حق  پوشش  «آزادى 

اتحاد، اتحاد» آغاز شد.
به  دانشجويان  از  شمارى  نيز  مراسم  ادامه  در 

برخورد  اظهارتشان  در  و  پرداخته  سخنرانى 
سركوبگرانه نهادهاى امنيتى با جنبش دانشجويى را 

محكوم كردند.

دانشگاه شيراز
عليرغم حضور گسترده نيروهاى امنيتى و بسيج در 
روز  آذر   16 گراميداشت  مراسم  شيراز،   دانشگاه 
دانشجويان  نظير  كم  و  گسترده  حضور  با  دانشجو 

اين دانشگاه برگزار شد.
مذبور  مراسم  در  شيراز  دانشگاه  دانشجويان 
خود  با  پالكاردهايى 
بر  كه  مى كردند  حمل 
شده  نوشته  آنها  روى 
پادگان  «اينجا  بود 
«كارگر  نيست»، 
دانشجو اتحاد، اتحاد»، 
حمايت  آزاده،  «مردم 
باد  «زنده  حمايت»، 
دانشجويان  آزادى». 
و  نمودند  تجمع  دانشگاه  رياست  دفتر  مقابل  در 
شعارهاى «مرگ بر ديكتاتور»، «مرگ بر دولت مردم 

فريب»، و «دانشجو كارگر اتحاد اتحاد» سردادند.

دانشگاه مازندران

عليرغم فشار و تهديدات ماموران حراست دانشگاه 
مازندران براى جلوگيرى از مراسم گراميداشت روز 
مختلف  طيف هاى  حضور  با  مراسم  اين  دانشجو، 
دانشگاه  اين  انسانى  علوم  دانشكده  در  دانشجويى 

برگزار شد.
دانشگاه  در  دانشجو  روز  گراميداشت  مراسم 
مازندران با خواندن سرود يار دبستانى آغاز و پس 
پرداخته  سخنرانى  به  دانشجويان  از  شمارى  آن  از 
و جنبه هاى مختلف جنبش دانشجويى و اقدامات 
را  دانشجويان  عليه  اسالمى  جمهورى  سركوبگرانه 

تشريح كردند.
آنها  روى  بر  كه  پالكارهايى  مراسم  اين  جريان  در 
«آزادى  نيست»،  پادگان  «دانشگاه  بود  شده  نوشته 
زنان  جنبش  متحد  دانشجويى  «جنبش  برابرى»، 
جامعه»،  رهايى  زن  «رهايى  كارگرى»،  جنبش  و 
انديشه  «آزادى  و  آزادى»  سنگر  آخرين  «دانشگاه 

مى  حمل  دانشجويان  سوى  از  ماست»  مسلم  حق 
شد و مراسم با خواندن سرود يار دبستانى به پايان 

رسيد.
دانشگاه بوعلى همدان 

نيروهاى امنيتى استان همدان در واكنش به برگزارى 
علوم  دانشكده  در  كه  دانشجو  روز  آذر  مراسم 16 
پايه دانشگاه بوعلى سينا برگزار شد، جهت متفرق 

كردن دانشجويان، از گاز اشك آور استفاده كردند.
امنيتى  نيروهاى  سينا،  بوعلى  خبرنامه  گزارش  بنابر 
ارعاب  در  ماندن  ناكام  از  پس  همدان،  استان 
شده  آغاز  پيش  هفته  يك  حدود  از  كه  دانشجويان 
بود و جهت مقابله با تجمع هزاران نفرى دانشجويان 
اين دانشگاه كه جهت برگزارى مراسم 16 آذر روز 
بوعلى  دانشگاه  پايه  علوم  دانشكده  در  كه  دانشجو 
سينا گردهم آمده بودند، با استفاده از گاز اشك آور 
به  وادار  را  دانشجويان  دانشكده،  بسته  محيط  در 

خروج از دانشگاه كردند.

دانشگاه رازى كرمانشاه
 

دانشكده  در  كرمانشاه  رازى  دانشگاه  دانشجويان 
علوم اين دانشگاه دست به تجمع زدند.

حمل  با  كرمانشاه  رازى  دانشگاه  دانشجويان 
بود،  شده  نوشته  آنها  روى  بر  كه  پالكاردهايى 
«برگزارى مراسم 16 آذر حق 
مسلم ماست» و «16 آذر روز 
اقدامات  به  نسبت  ماست» 
مسئولين اين دانشگاه اعتراض 
كرده و با صدور بيانيه اى به 

تجمع خود پايان دادند.
دانشگاه زنجان

زنجان  دانشگاه  دانشجويان 
ماه  آذر   17 گذشته  روز 
روز  بزرگداشت  در  تجمعى 

دانشجو در اين دانشگاه برگزار كردند.
بعد   4 تا  و  آغاز  صبح   11 ساعت  از  تجمع  اين   
در  دانشجويان  از  تعدادى  و  داشت  ادامه  ظهر  از 
در  و  پرداختند  سخنرانى  به  آزاد  تريبون  قالب 
دانشجويا  مبارزات  از  عكسى  نمايشگاه  ادامه 
از  تن   2000 تعداد  و  گرديد  برگزار  ايران 
دانشجوى  سه  از  حمايت  در  طومارى  دانشجويان 
كردند. امضا  دانشگاه،   اين  اخراجى  و  تعليقى 

دانشگاه اراک 
مراسم  اراک  دانشگاه  در  ماه  آذر   17 يكشنبه  روز 
روز دانشجو پس از سه سال در اين دانشگاه برگزار 

شد.
 در ابتداى اين مراسم بيانيه اى به مناسبت 16 آذر 

قرائت گرديد و سپس سرود يار دبستانى 
پايان  شد.در  خوانده  دانشجويان  توسط 

دانشجويان مبارز در مراسم روز دانشجو در دانشگاههاى 
ايران ديوار اختناق رژيم را پشت سر گذاشتند
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بود  بند  شامل 8  كه  اى  بيانيه  مراسم  اين 
در  كه  گرديد.  قرائت  دانشجويان  توسط 
آن دانشجويان از جمله خواستار 
در  مدنى  آزادى هاى  برقرارى  
مطبوعات،  آزادى  و  جامعه 
جامعه  آحاد   انسانى  حقوق  به  احترام 

ايران شده بودند.
اشاره  آن  به  كه  پرشورى  هاى  صحنه 
كه  آمدند  در  نمايش  به  شرايطى  در  شد 
رژيم جمهورى اسالمى از يك سال پيش 
پيشگيرانه  اقدامات  تدارک  در  سو  اين  به 
براى جلوگيرى از حركت هاى دانشجويى 
بويژه در روزهاى آذرماه بود. تجربه امسال 
ديوار  كه  داد  نشان  دانشجويى  مبارزات 
اسالمى  جمهورى  سركوب  و  اختناق 
همچنان  دانشگاه  و  است  پذير  آسيب 
سنگر دفاع از آزادى و حرمت انسانى باقى 
خواهد ماند. تحرک جنبش دانشجويى و 
راديكاليزه شدن آن در  ادامه سير حركت 
ماه هاى آتى با تكيه بر تجاربى كه در يك 
شك  بدون  است،  شده  كسب  اخير  سال 

ادامه خواهد داشت.

 جستارى در مورد پيمان امنيتى عراق و آمريكا
     فرشيد شكرى 

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

 پس از گفتگوها و مشاجرات فراوان در بين نمايندگان 
قانونگذارى  نهاد  اين  هاى  فراكسيون  و  عراق  پارلمان 
سياسى  امنيتى-  توافقنامة  متن  از  هايى  قسمت  روى 
دولتى  كاركنان  قضايى  مصونيت  مانند  آمريكا  و  عراق 
و  جرم  ارتكاب  صورت  در  متحده  اياالت  سربازان  يا 
منظور  به  عراق  هوايى  يا  زمينى  مرزهاى  از  استفاده 
همسايه،  ممالك  خاک  ناراضيان در  سركوب  و  تعقيب 
همچنين بدنبال چانه زدن هاى پشت پرده دولت نورى 
دريافت  براى  آمريكا  ارشد  هاى  ديپلمات  با  المالكى 
آمريكائيان  دفاع  روشنتر  بيان  به  يا  خود  بقاى  ضمانت 
به  موسوم  نيروهاى  و  عراق  ارتش  برابر  در  دولت  از 
تغييرات  اندكى  ايجاد  با  االمر  عاقبت  بيدارى،  شوارى 
كه  اى  جدى  جرائم  (تفكيك  شده  ياد  هاى  بخش  در 
و  محوله  وظايف  از  خارج  آمريكا  افسران  و  سربازان 
بيرون از پايگاهها مرتكب مى شوند، و ممنوعيت حمله 
از داخل عراق به كشورهاى پيرامون)، پيش نويس اين 
پيمان نامه كه به توافقنامه خروج نيروهاى اياالت متحده 

تغيير نام داده است؛ با اكثريت آراء تصويب شد. 
پيش از اين آيت اهللا سيستانى بر دستيابى همگان به يك 
كرده  تاكيد  توافقنامه  اين  امضاى  در  پايدار  ملى  توافق 
در  آمريكايى  سربازان  سند،  اين  مندرجات  طبق  بود. 
سال آتى شهرها و شهرک هاى عراق را ترک خواهند 
و  صد  كل  يازده  و  دوهزار  سال  پايان  تا  گويا  و  كرد 
پنجاه هزار سرباز مستقر در خاک عراق به كشور خود 

باز ميگردند.  
مقامات كاخ سفيد ضمن استقبال و اعالم خرسندى از 
پذيرش اين پيمان امنيتى توسط كابينه دولت و نمايندگان 
توصيف  العاده  فوق  دستاوردى  آنرا  عراق،  پارلمان 
نمودند. همانگونه چند هفته قبل از تأييد اين سند دهها 
هزار نفر از طرفداران مقتدا صدر به خيابان هاى بغداد 
هجوم آوردند، پس از تصويب نهايى آن دار و دستة اين 
روحانى بنيادگرا با سر دادن شعارهايى عليه اشغالگران 
و شعار نه به توافقنامه مجددا در بغداد و برخى ديگر از 
شهرها، مخالفت شديد خود را با اقدام دولت و پارلمان 
گروه هاى  از  تعدادى  وصف  اين  با  كردند.  ابراز  عراق 
آمريكا  ماندگارى  در  ذينفع  سياسى  و  اى  فرقه  قومى، 
كه مى پندارند رفتن نيروهاى اياالت متحده در شرايط 
و  شد  خواهد  قدرت  خالء  آمدن  پديد  موجب  حاضر 
گمان مى كنند خروج آنان بزيان منافع ملى كشورشان 
است، از پشتيبانان پر و پا قرص توافقنامه اند. بر پاية 
و  بوش  دسامبر  چهاردهم  يكشنبه  روز  خبرها  آخرين 

الماكى رسما آنرا امضاء كردند.  
بارى، بهرروى امروزه بدور از اراده، تصميم و دخالت 
توده هاى سيه روز و مصيبت زده عراق پيمانى از باالى 
سر آنها بسته شده كه به هر اندازه اياالت متحده فضا 
بهمان  باشد،  داشته  آن  يكباره  نقض  در  كافى  ميدان  و 
نسبت دولت عراق گزينه اى بجز پايبندى بدان ندارد. 
گذشت  به  امنيتى  توافقنامه  اين  عاقبت  بينى  پيش  البته 
زمان نياز دارد و نمى شود وقوع رخدادهاى غير مترقبه 
را ناديده انگاشت زيرا سرانجام آن و بعبارتى مشخص 

شدن سرنوشت عراق بيش از آنكه منحصر به رعايت 
چند  به  بستگى  باشد،  طرفين  سوى  از  توافقنامه  اين 
اين  نيروهاى  قواى  توازن  سياسى،  روندهاى  چون  و 
كشور در آينده، ميزان طاقت و آمادگى ارتش آمريكا در 
رئيس  تصميمات  و  احتمالى  تحوالت  آن  با  رويارويى 

جمهور جديد آمريكا در اين زمينه دارد. 
تا  است  تر  عاقالنه  يا  كند  مى  حكم  منطق  دليل  بدين 
در اين فقره منتظر سير تكامل رويدادهاى پيشاروى در 
عراق، آمريكا، منطقه و كل جهان شد. بديهى است آنگاه 
مى توان پيش بينى دقيق و برى از خطائى داشت. بحث 
بر روى فرجام اين پيمان را كه جوهره و مضمون واقعى 
آن قانونمند كردن ادامه اشغال عراق است، رها مى كنيم 
سپس  و  تنظيم  نفس  در  تأملى  كه  موضوع  اصل  به  و 

تصويب آن مى باشد بازمى گرديم. 
نظر  اجماع  خبر  وقتى  طرف  اين  به  قبل  ماهها  از 
آمريكائيان و عراقى ها در دستيابى به معاهده اى امنيتى 
(چه بار اول و چه دوم) پخش شد، ذهن خيلى ها به 
اين پرسشها مشغول گرديده كه بعد از سپرى شدن پنج 
سال كدامين مؤلفه ها سردمداران و استراتژيست هاى 
كاخ سفيد را بر آن داشتند تا با طرح اين قرارداد برنامة 
بيرون بردن نيروهايشان را از عراق به دنيا اعالم كنند؟ 
هاى  قدرت  و  دنيا  سطح  در  آمريكا  بزرگ  رقباى  آيا 
منطقه اى اينان را ناچار به نواختن آهنگ يكچنين عقب 
نهائى  تصويب  از  بعد  اند؟  كرده  اى  آبرومندانه  نشينى 
توافقنامه، بازهم اين سئوال پيش آمده كه اساسًا اهميت 

پذيرفتن آن براى دولت عراق در چه بود؟  
براى پاسخ به سئوال نخست مى شود به چندين فاكتور 
داخلى و خارجى مؤثر اشاره كرد؛ 1- اوجگيرى نفرت 
سفيد.  كاخ  المللى  بين  سياست هاى  رئوس  جهانيان از 
جنگ  از  متحده  اياالت  در  عمومى  افكار  بيزارى   -2
حزب  كاران  نومحافظه  ناپذير  سيرى  اشتهاى  و  طلبى، 
جمهورى خواه در كشتار و خونريزى. 3- لب ريز شدن 
پرداخت  از  زحمتكش  و  كارگر  هاى  توده  صبر  كاسه 
در  لشكركشى.  و  جنگ  آور  سرسام  هاى  هزينه  تاوان 
مردمى  هاى  مخالفت  گفت،  بايد  سوم  عامل  با  رابطه 
سرمايه  بحران  مهيب  انفجار  از  تر  قديمى  آمريكا  در 
دارى ماه سپتامبر 2008 است. اين نارضايتى ها با آغاز 
شدنش  كشيده  و  رسوخ  سپس  و  مالى  ريختگى  درهم 
زيادى  بدرجات  واقعى)  (اقتصاد  صنايع  بخش  به 
بزرگ  خاورميانه  پروژه  ماندن  ناكام  يافت. 4-  افزايش 
و استيصال رهبران اياالت متحده از كسب كليه اهداف 
مورد تعقيب شان از طريق جنگ. اين مسئله به تقويت 
مسير  در  و  گرديد  منتهى  حاكم  حزب  دو  اختالفات 
تكوين خود، آنان را واداشت تا به راهكار حاضر براى 

تثبيت منافع خود در عراق و كل منطقه چنگ زنند.   
در بارۀ نقش رقباى بزرگ آمريكا فقط كافيست كه گفته 
شود هر كدام از آنها با اطالع يافتن از نقشه ها و اهداف 
پنهان كاخ سفيد در حمله به عراق سريعا براى جلوگيرى 

از به خطر افتادن منافعشان در خاورميانه وارد 
اصلى  به  منطقه  مدت  اين  طى  شدند.  صحنه 
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روز سه شنبه اين هفته "ژاک ديوف"، مدير 
سازمان  كشاورزى  بار  و  خوار  سازمان  كل 
ملل متحد موسوم به "فائو"، در يك كنفرانس 
قيمت  افزايش  اثر  بر  كه  كرد  اعالم  خبرى 
مواد غذايى بيش از 40 ميليون انسان ديگر به 

شمار گرسنگان جهان افزوده شده اند.
مدير كل "فائو"، همچنين گفت: با افزايش 
گذشته 115  سال   3 در  غذايى  مواد  قيمت 
اضافه  گرسنگان جهان  شمار  به  نفر  ميليون 
شمار  همچنين  ديوف"،  "ژاک  است.  شده 
افراد گرسنه در سراسر جهان را حدود يك 

ميليارد نفر اعالم كرد. 
برای  كه  كرد  تاكيد  همچنين  ديوف 
و  غذا  جهاني  درخواست  به  پاسخگويى 
ميليارد   30 به  كشاورزی،  توليدات  افزايش 

دالر بودجه در سال نياز است.
مسئولين  آمارهاى  و  اظهارات  در  كه  آنچه 
در  بحث  است،  غايب  متحد  ملل  سازمان 
باره ريشه هاى واقعى كمبود مواد غذايى و 
گرسنگى در جهان است. ديوف و امثال او 
بازار  سرمايه دارى  نظام  اين  كه  گويند  نمى 
آزاد تحت كنترل سياست هاى نئوليبراليستى 
كه بيش از يك ميليارد نفر از سكنه جهان را 
در آستانه مرگ از گرسنگى قرار داده است. 
بين  صندوق  و  جهانى  بانك  كه  شرايطى 
المللى پول براى دادن وام به كشورهاى فقير 
و يا بازپرداخت وامها در سال هاى اخير قائل 
بيشتر  در  گرسنگى  افزايش  به  است  شده 
است.  گرديده  منجر  گيرنده  وام  كشورهاى 
محصول  گرسنگى  كه  است  اين  واقعيت 
درست  بلكه  نيست  غذايى  مواد  كمبود 
برعكس به دليل توليد فراوان آن است. فشار 
براى حذف سوبسيد مواد خوراكى به عنوان 
از  يكى  همواره  وام  اعطاى  شريط  پيش 
كشورهاى  است.  بوده  جهانى  بانك  شروط 
كه  آمريكا  آنها  راس  در  و  صنعتى  پيشرفته 
زنند،  مى  رقم  را  جهان  پولى  سياست هاى 
از يك طرف اين كشورها را تحت فشار مى 
حذف  را  خوراكى  مواد  سوبسيد  تا  گذارند 
دروازه  كردن  باز  با  ديگر  طرفى  از  و  كنند 
هاى آنها بر روى غله و مواد خوراكى ديگر 
كشورها  اين  سوى  به  آمريكا  و  اروپا  از 
توليد محلى را ورشكست مى سازند. به اين 
در  دليل  هر  به  كه  اى  وقفه  هر  با  ترتيب 
مانده  عقب  كشورهاى  به  مواد  اين  صدور 
و  گرانى  كشورها  اين  در  شود،  مى  حاصل 

گرسنگى به مردم روى مى آورد.
گرانى مواد غذايى نه به دليل افزايش هزينه 
توليد آن، و نه حتى به دليل كمبود توليد آن، 
بلكه در سال هاى اخير اساسا به دليل آميخته 

شدن اين كاالها با سيستم جهانى بورس و 
سوداگريهاى مالى بوده است. بورس بازى در 
عرصه غالت و مواد خوراكى ديگر موجب 
بورس هاى  در  مالى  بحرانهاى  كه  شود  مى 
خوراكى  مواد  عرصه  به  بالفاصله  جهانى 
اصلى مورد نياز مردم نيز سرايت كند. گندم 
و ذرت و برنج وارد بازارهاى بورس شدند 
بدون اينكه داد و ستد حقيقى بر روى اين 
كاالها انجام بگيرد. در نتيجه سرنوشت گندم 
سرنوشت  به  و  مسكن  وام  سرنوشت  به 
پيش  سال ها  خورد.  گره  اعتبارى  وام هاى 
كسينجر وزير امور خارجه وقت آمريكا از 
عملى  راه هاى  از  يكى  عنوان  به  گرسنگى 
تمام  صراحت  با  و  برد  نام  جمعيت  كنترل 
اظهار داشت: «با كنترل نفت دولتها را كنترل 
كنيد و با كنترل مواد غذايى مردم را كنترل 
اكثريت  روزانه  قوت  ترتيب  اين  به  كنيد». 
مردم دنيا از جانب دولت هاى بزرگ سرمايه 
به  كشورها،  مردم  كنترل  براى  جهان  دارى 

گروگان گرفته شد.
آمارهاى  نشريه  در  كه  گزارشى  اساس  بر 
مركزى  بانك  به  وابسته  ايران  اقتصادى 
جمهورى اسالمى منتشر شده است، حدود 
فقر  خط  زير  ايران  مردم  از  نفر  ميليون   14
حاكيست  مذبور  گزارش  كنند.  مى  زندگى 
كه شمار افرادى كه در زير خط فقر زندگى 
رياست  اول  سال   2 به  نسبت  كنند  مى 
جمهورى احمدى نژاد افزايش يافته و از 18 

درصد به 19 درصد رسيده است.
هر  كه  صورتى  در  گزارش ها  اساس  بر 
از  كمتر  ماهيانه  ايران  در  نفرى   4 خانواده 
زير  باشند،  داشته  درآمد  تومان  هزار   400
مذبور  آمارهاى  كنند.  مى  زندگى  فقر  خط 
در  تورم  نرخ  كه  مى شود  ارائه  حالى  در 
و  شده  برابر  دو  گذشته  سال   2 طى  ايران 
از 12 درصد به 21 درصد رسيده است. به 
از  كثيرى  جمعيت  كه  بينيم  مى  ترتيب  اين 
مردم كشور ايران تحت حاكميت جمهورى 
اضافه  عالم  گرسنگان  صف  به  نيز  اسالمى 
شده است. تفاوت اما در اين است كه اين 
كشور بر خالف مناطق عقب مانده آفريقايى 
نشسته  زمينى  زير  ثروت هاى  از  دريايى  بر 
است. جمهورى اسالمى با بهره گيرى از اين 
ثروت سرشار، نه تنها نيازمند وام گرفتن از 
خود  بلكه  نيست،  المللى  بين  مالى  مراجع 
داراى ذخائر ارزى كالنى نيز هست. گرسنه 
ماندن مردم در اين سرزمين و محروميتشان 
امكانات زندگى تاوانى است كه  از حداقل 
اسالمى  جمهورى  رژيم  دوش  بر  مستقيما 

قرار مى گيرد.

40 ميليون نفر ديگر به 
گرسنگان جهان افزوده شدند!

ترين ميدان بازى دول امپرياليستى بدل گشت. ابتدا خود 
سياسى  و  اقتصادى  روابط  گسترش  در  كه  روند  اين 
ممالك غربى، روسيه، چين و ژاپن با كشورهاى منطقه نمود يافت 
امپرياليسم  تمام  و  تام  هژمونى  و  اتوريته  قبول  از  مانع  بشكلى  و 
شكست  دالئل  از  (يكى  شد  خاورميانه  بر  نظامى  راه  از  آمريكا 
پروژه)، و آنگاه همين دورى جستن آرام و موزن نزديكترين متحد 
در  واشنگتن  با  همراهى  ادامة  از  بريتانيا  يعنى  آمريكا  استراتژيك 
جنگ عراق، و مضاف بر اينها عقب كشيدن قدم به قدم اعضاى 
ناتو در افغانستان از مناطق پر خطرى كه نيروهاى طالبان و القاعده 
بطور وسيعى فعاليت نظامى دارند، مقامات كاخ سفيد را به تهيه 
مصرتر  توافقنامه،  اين  پذيرش  به  بغداد  ساختن  متقاعد  بعد  و 

ساخت.  
در ميان بازيگران منطقه، ايران و سوريه سهم بسزايى در تحريك 
اياالت متحده به منظور بستن اين پيمان داشتند. يعنى چه؟ اتوريته 
مذهبى،  تندرو  جريانات  و  عراقى  مقامات  بين  در  كشور  دو  اين 
دولت بوش را به اين نتيجه رساند كه كاراترين تاكتيك در تضعيف 
حكومت  با  پيمان  اين  انعقاد  ايران،  خصوصًا  كشور  دو  اين  نفوذ 
عراق است؛ تا بواسطة آن ساختار قدرت سياسى و امنيتى عراق 
را از هر حيث كنترل كنند. در مقابل تهران و دمشق هم به اميد 
امتيازگيرى از آمريكا بيكار ننشستند و از كانال هاى متنوع هر چه 
توانستند زور زدند تا شايد اين توافقنامه بر وفق مرادشان به امضاء 
برسد. اينكه آن همه عرق ريختن ثمرى داشت يا خير در آينده اى 

نه چندان دور معلوم خواهد شد.
اما اهميت تصويب اين توافقنامه در پارلمان متشكل از ملل، عشاير 
چيست؟  الماكى  نورى  دولت  براى  عراق  مذهبى  هاى  فرقه  و 
وضعيت بى نهايت دشوار و بحرانى عراق، و احتمال باالى پديد 
حاكمين  كه  اى  عينى  هاى  داده  به  توجه  با  اى  واقعه  هر  آمدن 
اين كشور بهتر از هر كسى بر آنها علم و اشراف دارند، آنان را 
نه تنها ملزم به قبول اين قرارداد كرد بلكه تا زنده اند شكرگزار 
با  شده  جايگزين  توافقنامة  اين  هستند.  آن  طرح  براى  اشغالگران 
قطعنامة سازمان ملل متحد كه تا هنگام امضاء و قانونى شدنش داد 
و ستدهاى الزم حول آن صورت گرفت، بنحوى در بردارندۀ زمان 
به  متكى  دولت  هاى  پايه  كردن  محكم  و  سفت  هدف  به  مكفى 
احزاب و جريانات شيعه است. همچنان از نظر رهبران كرد عراق 
حضور اياالت متحده تا تبلور ثبات و آرامش كامل در اين سرزمين 
ضرورى ارزيابى مى شود. يقينا شكنندگى و احساس خطر از جانب 
ارتش، نهادهاى اطالعاتى و امنيتى به اضافه گروههاى مسلح متعلق 
به احزاب و عشاير پرقدرت سنى مذهب، و عمال سابق بعث كه 
جملگى در شوراى بيدارى سازمان يافته اند، مهمترين ساز و كار 
در رضايت دادن ليدرهاى كنونى عراق به ماندگارى صد و پنجاه 
الغرض  آيد.  مى  بشمار  ديگر  سال  سه  تا  آمريكايى  سرباز  هزار 
آنچه آمد، دسته بندى برجسته ترين فاكتورهاى دخيل در انعقاد و 
امضاى توافقنامة امنيتى- سياسى آمريكا و عراق بر پايه مصلحت 

حاكمين هر يك از اين دو كشور بود. 
هاى  توده  و  چپ  نيروهاى  عراق،  زحمتكشان  و  كارگران 
منفعت  هاى  كشمكش  قربانى  دارند  سالهاست  كه  ستمديده اى 
مرتجع  و  راست  جريانات  و  امپرياليستى  قدرت هاى  طلبانة 
خروج  خواست  با  و  بيايند  بميدان  بايستى  مى شوند،  كشورشان 
همسايه  دول  دخالت  با  صريح  مخالفت  و  اشغالگر  قواى  فورى 
در مسائل داخلى اين كشور، به مبارزه اى وسيع در راستاى كسب 
بپردازند.  دردناک  وضعيت  اين  به  دادن  پايان  و  خود  حاكميت 
تكليف خطيرى كه فراروى تمامى كمونيست ها در سطح جهان، 
منطقه و ايران خودنمايى مى كند، بودن در كنار مردم مظلوم عراق 

و تقويت مبارزات آنان است.
                           دوازدهم دسامبر 2008     
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احمدى نژاد اعالم كرده است كه براى مقابله 
با بحران اقتصادى در ايران طرح جديدى را 
مهمترين بخش طرح  در دست اجرا دارد. 
كردن  نقدى  اقتصادى»،  «تحول  به  موسوم 
يارانه هاست. بر اساس اليحه اى كه دولت 
خدمات  و  كاالها  يارانه  است،  كرده  تهيه 
حذف و اين يارانه ها به صورت نقدى بين 
خانوارها توزيع خواهد شد. بر اساس اين 
كاالهاى  يارانه  دارد  نظر  در  دولت  طرح 
حذف  را  سوخت  يارانه  جمله  از  اساسى 
 70 تا   45 بين  ماهانه  آن  جاى  به  و  كند 
هزارتومان پول نقد به مردم پرداخت نمايد.  
به اين ترتيب به گفته احمدى نژاد حدود 
دريافت  نقدى  يارانه  ايرانى  ميليون   53

خواهند كرد.
رييس مجلس شوراى اسالمى ايران در انتقاد 
محمود  دولت  اقتصادى»  تحول  «طرح  به 
طرح  اين  اجراى  است  گفته  احمدى نژاد، 
به افزايش شديد قيمت ها و بروز مشكالت 
اقتصادى، سياسى و اجتماعى منجر خواهد 
شد. على الريجانى، رييس مجلس شوراى 
مستقيم  پرداخت  است:  گفته  اسالمى، 
را  مردم  هزينه هاى  شكل،  اين  به  يارانه ها 
صد درصد افزايش  خواهد داد  و حتى در 
بايد  هم  مردم  گاز  و  برق  آب،  هزينه هاى 
وى  باشيم.  برابرى  چند  افزايش  انتظار  در 
گفته است «اگر چه ممكن است به هر فرد 
ماهانه پنجاه تا هفتاد هزار تومان به عنوان 
يارانه مستقيم پرداخت شود، اما هزينه هر 
تومان  هزار  چهارصد  تا  است  ممكن  فرد 

افزايش يابد.»
پژوهش هاى  مركز  رئيس  توكلى،  احمد 
مجلس اسالمى نيز گفته است كه «با حذف 
درصدى   30 اضافى  تورم  شاهد  ها  يارانه 
خواهيم بود كه با تورم 20 درصدى فعلى 
رسيد».  خواهد  درصد   50 به  تورم  نرخ 
اظهارات  به  گوشش  نژاد  احمدى  اما 
نيست  بدهكار  خود  همكاران  كارشناسانه 
و همچنان بر طرح هاى ساده لوحانه خود 
دهم  يكشنبه  روز  وى   ميكند.  پافشارى 
مطبوعات  نمايشگاه  از  بازديد  در  ماه  آذر 
قادريم  گفت:  تهران،  در  ها  خبرگزارى  و 
و  دالر  هشت  نفت  قيمت  با  را  كشورمان 

پنج دالر نيز اداره كنيم. 
محمود احمدى نژاد درباره اثر كاهش قيمت 
جهانى نفت بر اقتصاد ايران گفت: «برخالف 
اگر  مي گويند  كه  افراد  از  برخى  اظهارنظر 
در دنياى غرب كسى سرما مي خورد ملت 
عرض  من  كند،  تب  آن  خاطر  به  بايد  ما 
كه  برنامه ريزی هايى  و  طرح ها  با  مي كنم 

صورت گرفته اين موضوع تقريبا تاثيرى بر 
اقتصاد ما نخواهد داشت.»

اين در حالى است كه ماه گذشته صندوق 
بين المللى پول، در گزارشى درباره اقتصاد 
ايران، اعالم كرد كه بودجه امسال ايران تنها 
با نفت بشكه 90 دالر به تعادل مى رسد و 
در صورتى كه ايران نفت خود را با قيمت 
بودجه  كسرى  دچار  بفروشد،  ترى  پايين 
جهانى،  مالى  بحران  اثر  بر  اكنون  مى شود. 
بشكه  هر  تاريخى  ركورد  از  نفت  قيمت 
147 دالر در تابستان گذشته  به كمتر از 50 

دالر رسيده است. 
تقسيم پول نقد بجاى يارانه كاالهاى اساسى 
عوامفريبانه  طرح  يك  مردم   احتياج  مورد 
سياسى و نه اقتصادى است. چنين طرحى 
هم از جنبه اقتصادى و هم از جنبه سياسى 
بعنوان  است.   شكست  به  محكوم  قبل  از 
يك طرح اقتصادى هر دانشجوى سال اول 
رشته اقتصاد هم با آموخته هاى اوليه خود 
مى تواند بى اساس بودن آن را اثبات نمايد، 
اين را  رقباى وى نيز بيان كرده اند. و بعنوان 
يك طرح سياسى عوامفريبانه هم با توجه به 
شكاف عميقى كه بين اين رژيم و اكثريت 
پروژه اى  چنين  دارد،  وجود  ايران  مردم 
براى احمدى نژاد كارايى آنرا ندارد كه در 
انتخابات آتى رياست جمهورى مردم را به 

پاى صندوقهاى راى بكشاند. 
روشن است كه الف و گزاف هاى احمدى 
قيمت  كاهش  بودن  تاثير  بى  مورد  در  نژاد 
اين  است.  پايه  بى  ايران  اقتصاد  بر  نفت 
اى  گوشه  مى توانست  حالى  در  سخنان 
اين  كه  باشد  داشته  خود  حقيقت را در  از 
درآمد  منابع  دادن  سازمان  حال  در  رژيم 
جايگزين ديگرى به جاى نفت مى بود. در 
حاليكه اقتصاد ايران در همه زمينه ها دچار 
ركود است ، در حاليكه موسسات توليدى 
در  ميشوند،  تعطيل  ديگرى  از  پس  يكى 
منطقه»  بازار  براى  توليد  «سياست  حاليكه 
كاالهاى  و  شده  روبرو  كامل  شكست  با 
با  را  خود  رقابت  قدرت  ايران  ساخت 
كاالهاى مشابه منطقه از دست داده اند، در 
حاليكه سرمايه هاى خارجى ايران را بعنوان 
از  فعلى  شرايط  در  آور  سود  مركز  يك 
اولويت خود خارج ساخته اند، در حاليكه 
زمينه  در  آمريكا  و  اروپائى  دولت هاى 
محاصره اقتصادى هر روز اقدامات تازه اى 
چه  شرايطى  چنين  در  مى گيرند،  پيش  در 
كسى «روده درازيهاى» احمدى نژاد را در 
طرح هاى  و  ايران  اقتصاد  بودن  كارا  زمينه 

ساده لوحانه اش باور مى كند؟  

طرح تحول اقتصادى ادعايى دولت احمدى 
برای جان باختگان سال 67  نژاد مقدمه تعميق بحران اقتصادى در ايران  

  
مطرب! چنگ خود بردار  

زخمه ای بر تار های آن بزن 
همسوز زخمي كه از فراق ياران نشسته بر دلم. 

نغمه ای بساز 
                 در مايه های كرد 

                مايه های ترک 
                                 مايه ی بيداد، 

تا نوای "خاوران" 
                      - اين خاک سوخته را – 

                                به شور آرد. 
   

ساقي!  
        پر كن پياله را 

       جام آتشت بر خاک "خاوران" بريز 
شعر  ريای  بي  تشنگان  كفنان،  بي  خونين  اين  كه         

عاشقانه اند. 
   
 

شاعر! 
شعری بخوان در بحر خون "خاوران" 

با ابياتي به بلندای اين قامت شكستگان. 
يك غزل بگو 

                با قافيه ی موج 
                                   اوج. 

هم وزن فريادی كه ساكت شب را در هم شكست و 
                                               بر آسمان نشست. 

يك غزل بگو 
                 با قافيه ی سنگ 

                                     جنگ، 
هموزن توان كارگران 

در رديف نفرين سوزان مادران . 
   
  

و تو مادرم! 
بر گاهواره ی كودكان بخوان: 

                                       « ال ال ال گل پونه 
                                       بابا رفته از اين خونه 

                                       كه خورشيد رو بجنبونه»  
   

                                                                      
                 ن .بهروز – شهريور 85                          
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ساله  دو  تقريبا  كنونى  صنعتى  و  مالى  بحران 
است،  گسترش  حال  در  روشنى  به  بحران،  شد. 
به  و  مى كند  گذر  صنعتى  جديد  شاخه هاى  از 
بانكهاى  اينكه  خاطر  به  و  مى رسد  تازه  بخش هاى 
از  ما  مى شود.  حادتر  دارد  مى كنند  سقوط  بيشترى 
دسامبر سال گذشته تا كنون در هر شماره از روزنامه  
گسترش بحران و تاثيرات فاجعه بار آنرا به اشكال 
مختلف گزارش كرده ايم. زمان آن رسيده تا سئوالى 
عمومى در باره ى علل و اهميت اين پديده  را مطرح 

سازيم. 
اندازه  همان  مقايسه  در  روسيه  براى  پديده  اين 
مى باشد.  جديد  روسيه  كاپيتاليسم  كه  است  جديد 
در كشورهاى قديم سرمايه دارى – يعنى در ممالكى 
مى شود  توليد  فروش  براى  كاالها  بيشترين  كه 
نيروى  و  ابزارند  و  زمين  فاقد  كارگران  اكثريت  و 
كارشان را به كارفرماها، صاحبان امالک و به كسانى 
مى فروشند كه صاحب زمين، كارخانه ها، ماشين ها 
سرمايه دارى  كشورهاى  اينگونه  در   – غيره اند  و 
حمله ى  همچون  و  قديمى  است  پديده اى   بحران 
تكرار  سالى  چند  از  هر  مزمن  مرض  يك  از  ناشى 
مى گردد. به همين دليل بحران قابل پيش بينى است 
در  ويژه  سرعتى  با  سرمايه دارى  هنگاميكه  از  و 
ادبيات  در  كنونى  بحران  كرد  پيدا  گسترش  روسيه 
جزوه ى  در  شد.  بينى  پيش  دموكرات ها  سوسيال 
شده  نوشته  روس»  دموكراتهاى  سوسيال  «وظايف 
به سال 1897 چنين آمده است: «ما داريم دوره ئى از 
سيكل كاپيتاليستى را طى مى كنيم [چرخشى دورانى 
كه در آن همان حوادث نظير زمستان و تابستان به 
شكوفاست،  صنعت  آن  در  كه  مى آيند]  هم  دنبال 
تمام  با  كارخانه ها  است،  رونق  پر  كار  و  كسب 
كارخانه ،  بيشمارى  تعداد  و  مى كنند  كار  ظرفيت 
پروژه هاى  سهامى،  شركت هاى  تجارى،  پروژه هاى 
راه آهن و غيره و غيره نظير قارچ از زمين مى رويند. 
بگويد  پيش  از  تا  باشد  پيغمبر  انسان  نيست  الزم 
اقتصادى  سقوط  يك  صنعتى  رونق  اين  بدنبال  كه 
اجتناب ناپذير و كامال سريع روى خواهد داد. آن 
سقوط تعداد زيادى از صاحبان كسب و كار كوچك 
كارگر  توده هاى  و  نشاند  خواهد  سياه  خاک  به  را 
را به صف بيكاران خواهد راند. ...” (1) و سقوط 

اقتصادى با حدتى بى سابقه در روسيه فرارسيد. 
جامعه ى  وحشتناک  و  مزمن  مرض  اين  علت 
كاپيتاليستى چيست كه منظما مى آيد و آمدنش قابل 

پيش بينى است؟
جهشى  پيشرفت  طريق  از  جز  سرمايه دارى  توليد 
(و  يك  و  جلو  به  قدم  دو   – نيست  رشد  قابل 
گفته ايم  ما  كه  همانطور  عقب.  به  قدم)  دو  گاهى 
كاالها  توليد  است؛  فروش  براى  كاپيتاليستى  توليد 
منفرد  سرمايه داران  توسط  توليد  است.  بازار  براى 
مى كنند  توليد  تنهائى  به  هركدام  مى شود؛  مديريت 
به  بازار  كه  بگويند  دقيقا  نيستند  قادر  هيچكدام  و 
داشت.  خواهد  نياز  كاال  از  مقدار  چه  و  نوع  چه 
توليد بطور اتفاقى انجام مى گيرد؛ مشغله ى هر توليد 

كننده ئى بيرون راندن رقباست. بنابراين طبيعى است 
نكند.  هماهنگى  بازار  تقاضاى  با  كاالها  كميت  كه 
احتمال (سقوط اقتصادى م. ف) بويژه وقتى بيشتر 
كشف  مناطق  به  ناگهان  عظيم  بازارى  كه  مى شود 
نشده و بزرگ گسترش مى يابد. اين دقيقا وضعيتى 
صنعتى  "رونق"  ابتداى  در  و  قبل  مدتى  ما  كه  بود 
پنجه هاى  اروپا  كل  كاپيتاليست هاى  كرديم.  تجربه 
خود را بطرف آسيا، يعنى منطقه ئى از كره ى زمين 
دراز كردند كه صدها ميليون نفر در آن ساكنند. تا 
كوچكى  بخش هاى  و  هندوستان  فقط  آن  از  پيش 
با  نزديكى  ارتباط  قاره  اين  از  ساحلى  مناطق  از 
بازار جهانى داشتند. خط آهن ماوراى خزر آسياى 
"راه  "گشود"؛  سرمايه داران  آن  بروى  را  مركزى 
ممكن  را  سيبرى  به  دسترسى  سيبرى"  بزرگ  آهن 
كرد: (اين خط فقط بدليل طولش نيست كه بزرگ 
كه  هست  نيز  دليل  اين  به  بلكه  مى شود،  خوانده 
استثمار  و  منطقه  گنجينه ى  غارت  براى  پيمانكاران 
كارگرانى كه آنرا ساختند محدوديتى نداشتند). ژاپن 
بصورت يك كشور صنعتى درآمد، به سختى كوشيد 
تا رخنه ئى در ديوار چين ايجاد كرد و راه را براى 
سرمايه داران  و  كرد  باز  لقمه ئى  به  انداختن  چنگ 
انگليسى، آلمانى، فرانسوى، روسى و حتى ايتاليائى 
نيز آنرا به دندان گرفتند. ساختمان راههاى آهن غول 
آسا، گسترش بازار جهانى و رشد بازرگانى همگى 
كسب  بخشيدند،  صنعت  به  بيسابقه ئى  شكوفائى 
اندازى  چنگ  دادند،  گسترش  را  جديد  كارهاى  و 
وحشيانه  بر بازارهاى جديد و يورش براى سود را 
توسعه دادند؛ شركت هاى نو بهر طرف روان گشتند 
و سرمايه هاى تازه ى كالنى، كه بخشا پس اندازهاى 
ناچيز سرمايه داران كوچك را شامل مى شد، جذب 
شكار  اين  كه  نيست  آور  تعجب  گرديدند.  صنعت 
جهانى وحشيانه براى بازارهاى جديد و ناشاخته به 

تصادف مرگبارى در جاده منتهى گرديد.    
مورد  شكار  ماهيت  از  روشن  ايده ئى  اينكه  براى 
اشاره براى بازارها و سود پيدا كنيم بايد بياد بياوريم 
ما  وقتى  داشتند.  شركت  آن  در  غول هائى  چه  كه 
منفرد"  "كاپيتاليست هاى  و  جدا"  جدا  "كسبهاى  از 
اين  كه  مى كنيم  فراموش  گاه  مى كنيم  صحبت 
سودبرى  فقط  واقع  در  نيستند.  دقيق  اصطالحات 
اجتماعى  توليد  خود  حاليكه  در  مانده  باقى  فردى 
شده است. بحرانهاى مرگبار صرفا به اين دليل ممكن 
توليدى  وسايل  كه  است  شده  اجتناب  غيرقابل  و 
اشخاص  از  باند  يك  دست  در  نيرومند  اجتماعا 
كه  اشخاصى  است،  شده  گذاشته  باقى  ثروتمند 
دغدغه ئى بجز كسب سود ندارند. ما اين وضعيت 
تصوير  روسيه  صنعت  از  مثالى  دادن  بدست  با  را 
مى كنيم. بحران اخيرا به صنعت نفت سرايت كرده 
نوبل"  برادران  نفت  "كمپانى  نظير  شركت هائى  كه 
 163  "... "كمپانى  در 1899  كارند.  مشغول  آن  در 
ميليون پوت(2) نفت را به قيمت 53 ميليون و 500 
هزار روبل فروخت. كمپانى در سال در 1900 در 
مقابل 192(3)  ميليون پوت نفت  72 ميليون روبل 

دريافت كرد. يك 
ميليون  يكسال 18  طى  شركت"  "تك 
و 500 هزار روبل بر قيمت محصولش 
افزود. اين "تك شركت" توسط كار مركب دهها و 
صدها هزار كارگرى سرپا ايستاده است كه نفت را 
لوله ها،  طريق  از  آنرا  مى كنند؛  تصفيه  و  استخراج 
ماشين  مى كنند؛  حمل  جاده ها  و  درياها  آهنها،  راه 
آالت الزم، انبارهاى عظيم، مواد، وسايل روشنائى و 
ماشين هاى بخار و غيره را مى سازند. اين دهها هزار 
كارشان  ولى  ميكنند،  كار  جامعه  كل  براى  كارگر 
ميشود  كنترل  كسانى  يعنى  ميليونر  مشتى  توسط 
كه سود حاصله از كار سازمانيافته ى اين توده هاى 
كارگر را به جيب ميزنند.( سود خالص كمپانى نوبل 
در 1899 4 ميليون روبل بود. در 1900 اين مبلغ به 
 5000 هر  براى  سهام داران  رسيد.  روبل  ميليون   6
سهم روبلى 1300 روبل دريافت كردند و پنج عضو 
هيات مديره سود سهامشان 528 هزار روبل شد!)  
وقتى چندين شركت آنچنانى به طرزى ديوانه وار و 
در تعقيبى وحشيانه و بدنبال يافتن مكانى خود را 
بحران  وقوع  مى كنند  پرت  ناشناخته  بازار  يك  در 

جاى تعجب دارد؟ 
عالوه بر اين براى اينكه يك شركت توليدى سود ببرد 
بايد براى كااليش خريدار پيدا كند و آنرا بفروشد. 
خريدار بايد كل جمعيت را شامل شود، چونكه اين 
نه  اما  مى كنند.  توليد  كاال  كوهها  بزرگ  شركتهاى 
فقير  كاپيتاليستى  كشورهاى  همه ى  جمعيت  دهم 
هستند؛ آنها كارگرانى اند كه دستمزدشان به شدت 
ناچيز است؛ دهقانهائى هستند كه، عموما، زندگيشان 
از زندگى كارگران فقيرانه تر است. خوب. شركتهاى 
ممكن  كه  اندازه  هر  رونق  هنگام  به  صنعتى  بزرگ 
باشد كاال توليد ميكنند و آنها را سيل وار به بازارها 
ميريزند و اكثريت جمعيت، بعلت تنگدستى، قدرت 
ماشينها،  تعداد  همانحال  در  ندارند.  را  خريدشان 
به  غيره  و  آهن  راههاى  بزرگ،  انبارهاى  ابزارها، 
رشد خود ادامه مى دهند. اين پروسه ى رشد گاه گاه 
نهائى  تحليل  در  توده هائيكه  زيرا  مى شود،  متوقف 
رشد و بهبود ابزار توليد بخاطر آنها انجام گرفته در 
حالت فقر و در مرز گدائى باقى گذاشته مى شوند. 

اين بحران نشان مى دهد كه اگر زمين، كارخانه ها، 
ماشين آالت و غيره در دست مشتى مالك خصوصى 
ميليونها (ليره م. ف)  مردم  سايه ى فقر  كه در  نبود 
سود مى اندوزند، جامعه ى مدرن قادر مى بود مقدار 
بسيار بيشترى كاال بخاطر بهبود شرايط گذران كل 
مردم كار كن توليد كند. اين بحران نشان مى دهد كه 
كارگران نبايد خود را صرفا به مبارزاتى محدود كنند 
كه هدف آن كسب امتيازات فردى از سرمايه داران 
امتيازات  آنگونه  صنعت  رونق  هنگام  به  است. 
فاصله ى  در  روسيه  (كارگران  هستند  شدنى  كسب 
سالهاى 1894 و 1898 چند بار قادر شدند از طريق 
كنند)؛  كسب  امتيازاتى  چنان  قدرت  پر  مبارزاتى 

مى رسد  فرا  اقتصادى  سقوط  وقتى  ولى 
سرمايه داران نه تنها امتيازات بدست آمده 

نوشته: و .ا . لنيندرس هاى بحران*
برگردان: ف. ناظرى [1899 – 1904]
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زيادى  متناقض  و  ته  و  سر  بى  اظهارات  مختلف  مناسبت هاى  در  روزها  اين 
از احمدى نژاد در زمينه مسائل مربوط به اقتصاد ايران شنيده مى شود. او در 
كنفرانس بين المللى «تامين مالى براى توسعه» كه در كشور قطر برگزار شد، 
اظهار داشت: «اقتصاد سرمايه دارى و نظام بازار آزاد به شكست كامل رسيده 
است». اين سخنان در حالى بر زبان رئيس جمهور ايران جارى مى شود كه خود 
وى همين چند روز پيش طرحى را مبتنى بر آزاد كردن قيمتها و رها شدن دولت 
از قيد پرداخت سوبسيدها، يعنى سياستهاى نعل به نعل صندوق بين المللى پول 

به مجلس ايران داده است. 
از ديگر اظهارات باصطالح هوشمندانه او در زمينه اقتصادى اين است كه روز 
يكشنبه سوم آذرماه در يك كنفرانس مطبوعاتى  ميگويد: «قيمت نفت بر اقتصاد 
كشور ما تاثير ندارد.» اين سخنان هم در حالى اظهار مى شود كه همه ميدانند كه 
80 درصد بودجه دولت، به طور مستقيم و غير مستقيم به درآمد حاصل از نفت 
وابسته است. روشن است كه با كاهش قيمت مداوم نفت باين ترتيب دولت 

دچار كسرى بودجه عظيمى خواهد شد.
اما در پس اين اظهارات بدون سر و ته، طرحهاى واقعى وجود دارند كه اهداف 
اقتصادى  طرح  مثال،  عنوان  به  گيرند.  مى  بر  در  را  معينى  اقتصادى  و  سياسى 
جديد احمدى نژاد كه  طرح هوشمند كردن يارانه ها نام گرفته است، در كنار 
طرح حذف سوبسيد كاالها، توزيع ماهيانه 40 تا 70 هزار تومان پول نقد را ميان 
حدود 50 مليون نفر از مردم ايران مد نظر دارد. طراحان اين طرح مى دانند كه از 
روز طرح آن در مجلس تا زمان تصويب و اجراى عملى آن چند ماهى وقت مى 
برد. در اين فاصله آنها در عين حال به انتخابات دوره بعدى رياست جمهورى 
هم نزديك شده اند. بدين ترتيب اين طرح در نظر دارد از طريق پرداخت وجه 

رقباى  مقابل  در  نژاد  احمدى  براى  را  آنها  از  تعداى  راى  الاقل  مردم  به  نقد 
وى كسب نمايد. اما سرنوشت اقتصادى طرح چه خواهد شد؟ ديرى نخواهد 
گذشت كه اثرات تورم زاى اين طرح آشكار خواهد شد و چند برابر آنچه را 
كه با يك دست به مردم داده اند از طريق گرانى كاالها و كاهش ارزش پول، 
اظهارات  اينگونه  و  طرح ها  اين  واقعى  هدف  گيرند.  مى  پس  ديگر  دست  با 
متناقض اين است كه بار بحران اقتصادى رژيم را گام به گام بر اكثريت مردم 
تحميل كنند. آنها دور نمايى جز تحميل كسر بودجه خود بر دوش كارگران و 
اكثريت مردم كم درآمد پيش رو ندارند. اما سعى مى كنند همين طرح را در 
زرورق عوامفريبانه به مردم عرضه كنند و وانمود سازند كه دارند به مردم كم 

درآمد باصطالح كمك هزينه پرداخت مى كنند. 
آنها بر عليه سرمايه بازار آزاد داد سخن مى دهند اما خود مجرى ضد مردمى 

ترين سياستهاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول هستند. 
در زمينه اين طرحها گاه صداهاى مخالفى هم از درون رژيم شنيده مى شود، 
پيشنهاد  اين  جز  راهى  واقع  در  هم  مخالفين  كه  مى يابيم  در  دقت  كمى  با  اما 
نمى كنند. به عنوان مثال حسن روحانى در مورد طرح اقتصادى احمدى نژاد 
گفته است: «نظير اين طرح در بسيارى از كشورهاى دنيا اجرا شده است. مساله 
اصلى نحوه اجراى اين طرح و زمان آن است. اما اعالم عمومى آن، وعده دادن 

به مردم و ايجاد انتظارهاى كاذب به صالح كشور نبوده و نيست».
واقعيت به مصداق اين ضرب المثل فارسى كه مى گويد: «دعوا بر سر لحاف 
مال است»، اين است كه هر دو طرف در جستجوى راههاى كم ضررترى براى 
چپاول دار و ندار سفره بى رونق كارگران و مردم كم درآمد ايران هستند تا از 

طريق آن بحران اقتصادى پيش رو را از سر بگذرانند.

طرحهاى فريب كارانه براى تحميل بحران اقتصادى در ايران بر دوش اكثريت مردم

را پس مى گيرند، بلكه از شرايط نوميدانه ى 
كارگران سوء استفاده كرده و دستمزدها را 
به سطحى پائين تر از پيش كاهش مى دهند. 
و اين وضع بطرزى اجتناب ناپذير ادامه خواهد يافت 
سلطه ى  به  سوسياليست  كارگران  ارتش  زمانيكه  تا 
سرمايه و مالكيت خصوصى خاتمه دهند. اين بحران 
نشان مى دهد سوسياليستهائى كه دو سال پيش فرياد 
برداشتند كه بحرانها كمتر و كمتر محتمل ميشوند، 
چقدر كوته بين بودند ( اينها سوسياليستهائى هستند 
كه خود را “منتقدين” ميخوانند، احتماال به اين دليل 
كه دكترينهاى اقتصاد دانان بورژوا را به طرزى غير 

منتقدانه به عاريه مى گيرند).
توليد  سپردن  است  داده  نشان  كه  بحران،  درسهاى 
كاريست  اشخاص  به  خصوصى  طور  به  اجتماعى 
حتى  كه  گوياست  چنان  نادرست،  غايت  به 
روزنامه هاى بورژوائى خواهان نظارتى سختگيرانه تر 
بر بانكها شده اند. اما هيچگونه نظارتى مانع نخواهد 
شركتهائى  رونق  دوره ى  در  سرمايه داران  تا  شد 
اجتناب  بطور  و  متعاقبا  كه  كنند  تاسيس  صنعتى 
 ،Alchevesky ناپذيرورشكست شوند. آلچفسكى
در  بازرگانى  بانك  يك  و  زمين  بانك  يك  موسس 
هستند،  ورشكسته  حاضر  حال  در  كه  خاركف، 
ميليونها روبل از راههاى قانونى يا غيرقانونى كسب 
از  نگهدارى  و  احداث  براى  را  پول  اين  او  كرد؛ 
شركتهاى متالوژى و معدن بكار گرفت تا از طريق 
يك  است.  آزمندى  وراى  كه  بياندوزد  ثروتى  آنها 
متالوژى  شركتهاى  و  بانكها،  اين  صنعت  در  افت 
دونتس  (كمپانى  شكست  هم  در  را   معدن  و 
در  شركتها  شكستن"  "درهم  اما  يوريف).   –

معنايش  دارد؟  معنائى  چه  كاپيتاليستى  جامعه ى 
سرمايه داران  كوچكتر،  سرمايه داران  كه  اينست 

"درجه دو"توسط ميليونرهاى بزرگ از ميان برداشته 
توسط  خاركفى  ميليونر  آلچفسكى،  جاى  شده اند. 
ريابوشينسكى Ryabushinsky، ميليونر مسكوئى 
اشغال شده است كه سرمايه دارى ثروتمندتر است و 
فشار بيشترى را بر كارگران وارد خواهد كرد. غصب 
سرمايه داران  توسط  كوچكتر  سرمايه داران  اموال 
بزرگ، افزوده شدن بر قدرت سرمايه، از بين رفتن 
نمونه  (براى  كوچك  كسب  و  سرمايه  صاحبان 
سرمايه ى  بانكها  سقوط  با  كوچك  سرمايه گزاران 
نشانده شدن  سياه  فقر  به  دادند.)  خود را از دست 
كارگران، همه  و همه حاصل اين بحران است. در 
در  كه  مى كنيم  يادآورى  را  مواردى  ما  حال  عين 
“ايسكرا” تشريح شدند و آن اينكه سرمايه داران بر 
ساعات كارى افزودند و كارگران به لحاظ طبقاتى 
مطيع  اشخاص  آنها  بجاى  و  كردند  اخراج  را  آگاه 

ترى را از روستاها آوردند.
شديدتر  بسيار  عموما،  روسيه،  در  بحران  تاثيرات 
قحطى  با  صنايع  در  ركود  كشورهاست.  ساير  از 
بيكار  كارگران  است.  شده  همراه  دهقانان  ميان  در 
شده از شهرها به روستاها رانده شده اند، اما دهقانان 
بيكار شده به كجا مى توانند فرستاده شوند؟ مقامات 
با فرستادن كارگران به روستاها ميخواهند شهرها را 
از افراد ناراضى پاک كنند؛ اما اين احتمال هست كه 
دهقانان  از  بخشى  حداقل  بتوانند  شدگان  فرستاده 
آنها  به  و  بشورانند  سالشان  ديرينه  اطاعت  عليه  را 
درخواست  بلكه  نكنند،  خواهش  تا  بدهند  انگيزه 
همچنين  بلكه  گرسنگى،  و  بيكارى  فقط  نه  كنند. 
استبداد پليسى نيز كارگران و دهقانان را بهم نزديك 
كرده است،  استبدادى كه كارگران را از امكان اتحاد 
حتى  و  كرده  محروم  خواسته هايشان  تحقق  براى 
دهقانان  به  نيت  خوش  مردم  كمك  رسيدن  مانع 

شده است. پنجه هاى پليس عليه مردمى كه وسايل 
سنگين تر  بار  صد  داده اند  دست  از  را  معاششان 
مى شود. پاسبان و ژاندارم در شهرها، روساى مناطق 
روستائى  بخش هاى  در  دهات  پليس  و  روستائى 
حال  در  آنها  عليه  نفرت  كه  بينند  مى  روشنى  به 
رشد است و ترس برشان مى دارد؛ اين ترس فقط 
شده  باز   the food-kitchens آشپزخانه هاى  از 
پول  جمع آورى  آگهى  از  بلكه  نيست،  روستاها  در 
داوطلبانه  شركت  از  آنها  هست.  نيز  روستاها  در 
خودش  سايه ى  از  دزد  حقيقت  در  مى ترسند. 
مى ترسد. وقتى دزدى مى بيند كه يك عابر به كسى 
ذهنش  به  است  كرده  لختش  او  كه  مى كند  كمك 
خطور مى كند كه آن دو دست هم را مى فشارند تا 

حساب او را برسند.
 The Lessons of“ مقاله ى   * t h e

Crisis” از زبان انگليسى برگردانده شده و از طريق 

“Marxists Internet Archive” در جلد پنجم 
مجموعه ى آثار قابل دسترسى است. سالهاى بحران 
به  فارسى  مترجم  توسط   [1899  –  1904] يعنى 

عنوان مطلب اضافه شده است.
The Tasks of the Russian Social-“ (1)•

Democrats” ، مجموعه ى آثار، جلد دوم. مرجع 

ياد شده. لنين اين جزوه را به هنگامى نوشت كه با 
كروپسكايا در تبعيد سيبرى بسر ميبرد. 

در  پود.  يا  و  پوت  پوط،   معنى  به   Pood  (2)•
ريشه ى  حييم  انگليسى   – فارسى  بزرگ  فرهنگ 
من  نيم  و  پنج  معادل  و  شده   ذكر  [روسى]  كلمه 
ثبت شده است. در حال حاضر يك پيت استاندارد 
نفت (كه در كردستان همان پوت گفته ميشود) 20 

ليتر است.
• (3) به نظر ميرسد كه اين عدد 163 ميليون باشد.
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به كاال گرفتن ارزش زنان زير حاكميت
 و مناسبات ارتجاع مذهبى

سيروان پرتونورى

حاكميت  و  سرمايه دارى  سلطه  نتايج  از  يكى 
گرفتن  باال  شرايط  در  خصوصا  ارتجاعى  مناسبات 
در  ها  خانواده  شدن  متالشى  فالكت،  و  بحران 
سطحى گسترده است. اين پديده روبه رشدى است 
به  اسالمى  دارى  سرمايه  سلطه  تحت  ايران  در  كه 

وضوح مشاهده مى شود.
روال كار آنست كه والدين و مشخصا پدر يا برادر 
بزرگتر، فرزندان دختر خانواده خود را به اين يا آن 
متقاضى و در اصطالح معمول، شوهر مى دهند و 
در بسيارى موارد، اين عرضه حالت خريد و فروش 
بخود مى گيرد. زن بعنوان كاالئى دربازار زناشوئى 
والدين  نيات  كه  اين  رسد.  مى  بفروش  و  عرضه 
دورنمائى  يا  آرزوها  چه  معروف  بقول  و  چيست 
واقعيت  اين  در  تغييرى  دارند،  فرزندشان  براى 
نمى دهد. در اين مناسبات، زن به كاال و وسيله اى 
مبدل مى گردد كه وظيفه اش ارضاء نيازهاى جنسى 
در  كه  است  منزل  در  بيگارى  و  مثل  توليد  مرد، 

اصطالح به آن خانه دارى مى گويند.  
صالح  و  خير  كه  معتقدند  مادرها  و  پدر  از  بعضى 
خانه  به  فرستادنش  با  و  خواهند  مى  را  فرزندشان 
شوهر، هم يك آينده بى دغدغه و حداقل يك نان 
بخور و نمير را برايش تامين مى كنند و هم او را 
از آلودگى هاى اخالقى در جامعه مصون مى دارند. 
خيلى ها نيز رسما فرزند دخترشان را مى فروشند 
تا از تامين معيشت وى خالص و خرجشان كمتر 

شود. مضاف بر اينها بايد به مناسباتى 
واقع  در  كه  كردن»  زن  به  «زن  نظير 
در  كاالست  پاى  پايا  مبادله  نوعى 
برخى مناطق نيز بايد اشاره داشت. از 
جنبه اى بخشى  از خانواده هاى دست 
تنگ كه توان خريد زن را ندارند، با 
فرزند  با  خود  دختر  فرزند  معاوضه 
دختر خانواده اى هم رده خود براى 
مردان خانه خود، به اين معامله پاى يا 
پاى دست مى يازند. ماجرا به همين 
آن  به  كه   است  دردناكى  و  زشتى 
اشاره شد؛ و هيچ سرخاب و سفيدابى 
بر چهره منگ و غمزده عروس، هيچ 
نقل  هيچ  و  والدين  برلبان  لبخندى 
وشيرينى هم نمى تواند تلخى و غير 

انسانى بودن اين رابطه و يك عمر بدبختى و ستم 
بعد از آن را براى قربانيان آن بپوشاند.

در يك جامعه طبقاتى و مردساالر مانند جامعه ايران، 
اين نرم در هر سطحى كه عمل كند، بصورت يك 
عادت و سنت جاافتاده درآمده  و متاسفانه در بين 
بخشى از مردم، بجاى مبارزه بر عليه اين مناسبات 

غيرانسانى با آن تمكين مى شود.
تحت حاكميت رژيم اسالمى اين مناسبات، برگرفته 
از قانون و احكام پوسيده مذهبى و شرع اسالمى، 

اجرا  به  شده  تدوين  قوانين  طريق  از  و  تقديس 
درمى آيند و سردمداران رژيم، رسانه هاى گروهى 
و مبلغين مذهبى، روز و شب با دميدن در بلندگو 
مناسبات  اين  بر  مبتنى  افكار  اين  شان  تبليغى  هاى 
نگه   زنده  مردم  ذهن  در  را  استثمارى  و  ستمگرانه 
مى دارند. نهاد آموزش و پرورش، نسل هاى جديد 
را برمبناى چنين افكارى تربيت مى دهد؛ و دستگاه 
ايدئولوژيك ادبى و هنرى موجود نيز يارى دهنده 

چنين سنن و عاداتى است.
ترس از بى آيندگى و سقوط بيشتر در نظام مستبد 
جمهورى اسالمى و قوانين شرعى آن، تا حد زيادى 
راه را بر حركت اعتراضى و نارضايتى قربانيان اين 
بسته  هستند،  جامعه  ستمديده  زنان  كه  مناسبات 
است. كافيست به اطراف خود نظرى بيفكنيم. خيل 
كودكان و نوجوانانى را مى بينيم كه در سن 12 ـ 
13 سالگى يا كمى بيشتر بدون ذره اى خواست و 
ستمى  تا  اند  شده  فرستاده  شوهر  خانه  به  آگاهى، 
آنهائى  و  كنند.  تحمل  را  پنهان  استثمارى  و  دائمى 
كه تاب نياورده و  به مبارزه برخاسته اند، با كتك 
و شكنجه جسمى و روحى و تهديدات نه فقط از 
مردساالر  جامعه  كل  سوى  از  بلكه  شوهر،  جانب 
و  نصايح  به  نگاهى  است  كافى  اند.  شده  روبرو 
نشريات  خانوادگى  مشاوران  باصطالح  پيشنهادات 
رژيم اسالمى بياندازيم، تا موارد متعدد اين مقاومت 
و مبارزه خودبخودى عليه مناسبات ناعادالنه موجود 
و  ارتجاعى  سياست  البته  و 
و  صاحبنظران  سركوبگرانه 
آنرا  درقبال  اسالمى  مشاوران 
ببينيم. كافيست صفحه حوادث 
روزنامه ها را ورق بزنيم تا از 
شده  اعالم  مورد  صدها  پس 
كريه  چهره  فساد،  و  جنايت 
نتايج  و  ستمگرانه  مناسبات 
مشاهده  آنرا  اجتماعى  ناگزير 

كنيم.
جوان،  زنان  خودكشى  موج 
اين  به  نوميدانه  العمل  عكس 
است  تحمل  غيرقابل  شرايط 
مرتجع  عوامفريبان  تنها  و 
مى توانند آن را به روحيات و 
دهند.  نسبت  فردى  و  ويژه  باصطالح  خصوصيات 
تالش براى قتل شوهرانى كه انواع و اقسام ستم بر 
همسرشان اعمال مى دارند، و راه جدائى و طالق 
همين  از  اساسا  اند،  بسته  برآنان  هم  را  داوطلبانه 
خانه  از  فرار  مختلف  موارد  گيرد.  مى  نشات  جا 
شدت  و  موجوديت  جزء  دليلى  شوهر  يا  والدين 
ستمگرى ندارد. و دستگاه ارتجاعى رژيم  اسالمى 
رژيم  همين  است.  ستمگرى  اين  حافظ  و  بانى  نيز 
است كه با اشاعه فرهنگ عقب مانده  مردساالرانه، 

و چارچوبهاى باصطالح دست نخوردنى از اخالق 
تيز  را  خانگى  ستمگران  چاقوى  الهى،  معنويات  و 
مى كند. معضالت و مصائب خاص شرايط بحرانى 
و  تكان دهنده  تصوير  اين  ابعاد  بر  اخير  ساله  چند 
زشت افزوده است. گسترش فحشاء رسمى و غير 
سابقه  بى  گذشته  ساله  چند  طى  اسالمى  و  رسمى 
فقر  چون  مختلفى  بداليل  مسئله  اين  است؛  بوده 
احاد  بر  كه  كم   دستمزد  و  ،گرانى  اقتصادى،تورم 
توده مردم ايران سنگينى مى كند. آنان را روز به روز 
بيشتر در تنگنا قرار مى دهد  و از سوى ديگر چپاول 
نهادهاى  مزدوران  و  مقامات  سودجوئى هاى  و 
و  آشكار  موضوع  يك  به  رژيم  به  وابسته  مختلف 
برجسته اجتماعى بدل شده است. پيوندها و عالئق 
جامعه  يك  كه  ما  جامعه  در  خانوادگى  عواطف  و 
عقب مانده با مناسبات قدرتمند سرمايه دارى است، 
زير فشار اين بيمارى هاى اجتماعى در حال متالشى 
شدن است و آنچه جايگزينش مى شود نيز چيزى 
جز اشكال پر هرج ومرج و افراطى همان مناسبات 
در  نيست.  مرد  و  زن  ميان  ستمگرانه  و  ارتجاعى 
چنين شرايطى چقدر مسخره، و چقدر نفرت انگيز 
است حرفهاى سران رژيم اسالمى درباب اخالقيات 

و امثالهم.
و  پوسيده  مناسبات  اين  از  خروجى  راه  جامعه  آيا 
تحمل ناپذير دارد؟ آيا اين بيماريهاى جذام گونه كه 
پيكر جامعه را خورده و كثافت و زشتيش غيرقابل 
مقاومت  آيا  كرد؟  درمان  توان  مى  را  است  انكار 
خصوصا  ستمديدگان  فردى  و  جمعى  مبارزه   و 
و  بانيان  و  شرايط  اين  مقابل  در  زنان  و  دختران 
شك.  بدون  بيابد؟  سرانجامى  تواند  مى  عامالنش 
را  اجتماعى  بالياى  اين  تمركز  نقطه  و  ريشه  بايد 
شناخت و آنرا آماج عمده تعرضات و مبارزات قرار 
استثمارگر  نظام  يك  عملكرد  نتيجه  همه  اينها  داد. 
است. نظامى كه از انسانها برده مى سازد و منفعت 
شخصى به هر قيمت وازقبل لگدمال كردن سايرين 
را به ايده مسلط تبديل مى كند. نظامى كه ستمگرى 
بخشى از جامعه بر بخش ديگر، ملتى برملل ديگر، 
ابدى  و  كرده  توجيه  را  ديگر  جنس  بر  جنسى  و 
وانمود مى سازد. بايد اين نظام را از بيخ وبن بركند 
و براى اين كار بايد در صفوف مبارزان سوسياليست 
و آزادى خواهان جامعه، تحت رهبرى راديكال ترين  
طبقه  يعنى  جامعه  در  طبقاتى  نيروى  پيگيرترين  و 
كارگر و حزبش متشكل شد. كمونيست هاى واقعى  
در ايران و جهان اين حركت آگاهانه زنان ستمديده 
را جزء مهم و الينفكى از تدارک انقالب و پيشروى 
اين  از  و  دانند،  مى  نوين  سراپا  جامعه  يك  بسوى 
روست كه اين شعار را راهنماى خويش قرار داده 
اند كه: «زنجيرها را بشكنيم! خشم زنان را بمثابه 
سازيم!»         رها  انقالب  براى  قدرتمند  نيروئى 
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دو سوم كار جهان، شامل كار مولد خانگى، توسط 
درصد   10 تنها  معذلك  پذيرد،  مى  انجام  زنان 
دستمزدهاى پرداختى نصيب آنان مى گردد. همچنين 
70 درصد از يك سوم فقيرترين جمعيت جهان و 
نيز دو سوم جمعيت بى 0سواد جهان را زنان تشكيل 
مى دهند. آنان تنها مالك كمتر از يك درصد ثروت 

موجود درجهان هستند.
سرمايه  اقتصاد  براى  جهانى  مقياس  در  زنان  كار 
دارى بسيار پراهميت و سودآور محسوب مى گردد 
زيرا كار آنان ارزان و حتى بيشترين بخش آن براى 
كارفرمايان و سرمايه داران مجانى تمام مى شود، به 
شده  انجام  كار  درصد  ازاى 33  در  تنها  كه  طورى 
باقيمانده  گردد،  مى  پرداخت  دستمزد  زنان،  توسط 
و  نگهدارى  كودگان،  تربيت  كارخانگى،  شامل 
به  خانواده  كهنسال  اعضاى  و  شوهر  از  مراقبت 
انضمام كار در بخش كشاورزى به صورت رايگان 
شرايط  تحت  شاغل  زنان  اصوالً  پذيرد.  مى  انجام 
غيرمتعارف به كاراشتغال دارند، به نحوى كه كمتر 
در  و  مى كنند  دريافت  مزد  خود  همقطار  مردان  از 
مقايسه با آنان از كمترين حمايت و تأمين اجتماعى 
پيشرفته  كشورهاى  در  زنان  هرچند  برخوردارند. 
نيز  و  طبقاتى  پايگاه  واسطه  به  نيز  دارى  سرمايه 
جنسيت خود تحت ستم هستند، ليكن شرايط آنان 
در كشورهاى موسوم به جهان سوم، بسا وخيم تر 

گزارش مى شود.
صندوق  مانند  مالى  المللى  بين  هاى  سازمان 
بين المللى پول و بانك جهانى كه در تعيين جهت 
ــ  اجتماعى  اقتصادى،  توسعه  روندهاى  گيرى 
ــ  هست  سرمايه  جهانى  نظام  مطلوب  كه  آنچنان 
ارائه  با  دارند،  عهده  به  اى  عمده  و  اساسى  نقش 
بدهكار  كشورهاى  به  مشروط  مالى  اعتبارات 
مستعمراتى سابق، اين كشورها را براى گام نهادن در 
مسير خصوصى سازى ثروت هاى عمومى و كاهش 
فشار  زير  زيربنايى  خدمات  و  اجتماعى  مزاياى 
شديد قرار مى دهند، كه در نتيجه و در پيامد اعمال 
چنين سياست هايى از سوى دولت هاى وام گيرنده، 
انبوهى از زنان مجبور به خروج از عرصه هاى سنتى 
كار و ورود به حوزه هايى جديد از اشتغال با شرايط 
وخيم و ناامن مى گردند. بدينسان بطور نمونه فقط 
درهندوستان، 94 درصد زنان شاغل، در بخش هاى 
قانونى و فاقد  غير رسمى وعارى از حمايت هاى 
پوشش مكانيسم هاى تأمين اجتماعى مشغول به كار 

هستند.
غيرانسانى  شرايط  وضعيتى،  چنين  برجسته  نمودار 
كار در بيش از 70 منطقه آزاد تجارى است كه در 
آفريقا، آمريكاى التين و آسيا با بيش از چهار و نيم 
ميليون نفر كارگر از سراسر جهان كه 90 درصد آنها 
را زنان تشكيل مى دهند، ايجاد شده اند. كارگران 
در اين مناطق، تحت غيرانسانى ترين شرايط براى 
كمپانى هاى غول آساى چند مليتى همچون نايك 
اشتغال  كارهايى  به   Adidas آديداس  و   Nike

ساعات  از:  عبارتند  آنها  بارز  مشخصات  كه  دارند 

نازل،  بسيار  دستمزدهاى  كار،  نامتعارف  و  طوالنى 
تعدى  و  اجحاف  قبال  در  قانونى  حمايت  فقدان 
كار  ازاى  در  دستمزد  دريافت  عدم  كارفرمايان، 
و  درمانى  هاى  بيمه  از  محروميت  نيز  و  اضافى 

پزشكى.
عالوه  سابق  مستعمراتى  كشورهاى  در  كارگر  زنان 
هم  خود،  طبقاتى  پايگاه  بواسطه  تبعيض  تحمل  بر 
اين  در  كه  محوله  سنتى  هاى  نقش  دليل  به  چنين 
نوع جوامع به عهده آنان وا گذاشته مى شود، آماج 

تبعيض قرار مى گيرند.
رژيم هاى واپسگرا و عقب مانده در اين كشورها 
قدرت  هرم  رأس  در  را  خود  موقعيت  همواره  كه 
برخوردارى  سركوب و نيز  طريق اعمال زور و  از 
حفظ  غرب  دارى  سرمايه  كشورهاى  حمايت  از 
و  وسطائى  قرون  اديان  با  پيوند  در  مى كنند، 
آميز،  تبعيض  قوانين  انضمام  به  اخالقى  تعصبات 
سركوبى  به  اقدام  انگيز  شگفت  هماهنگى  يك  در 
بسيارى  در  كه  طورى  به  مى نمايند.  زنان  مضاعف 
در  تا  يابند  نمى  اجازه  حتى  زنان  كشورها  اين  از 
زندگى عمومى دخالت كنند، آنان در حالى در اين 
جوامع زندگى مى كنند كه به آموزش و منابع مادى 
شانس  و  انسانى  اوليه  حقوق  از  نداشته،  دسترسى 
تعيين سرنوشت و هرگونه فرصت و امكانى براى 

رقم زدن آينده خود بى بهره اند.
در حقيقت نابرابرى و بهره كشى جهانى زمينه هاى 
تعيين كننده و پايه هاى بنيادين عواملى را پى ريزى 
موطن  جوامع  از  زنان  گريز  موجبات  كه  كنند  مى 
خود به عنوان پناهنده و يا مهاجر را فراهم مى سازند. 
با اين حال مهم است بدانيم، پديده فقرعلت اصلى 
عضو  ثروتمند  كشورهاى  سوى  به  مهاجرت  سيل 
زيرا  نيست،  آمريكا  متحده  اياالت  و  اروپا  اتحاديه 
اكثريت استثمارشدگان و فقيرترين اليه هاى جمعيت 
مستعمرات سابق قادر به فرار به كشورهاى ثروتمند 
با هدف گريز از گرسنگى نيستند، از اين روى تنها 
قادر  فقير  جوامع  مردم  از  كوچك  بسيار  قشر  يك 
عالوه  باشند.  مى  غربى  كشورهاى  به  مهاجرت  به 
بر اين اكثريت پناهندگان و مهاجرين دنيا در داخل 
كشورهاى موطن خود و يا بين كشورهايى كه در 
حوزه جوامع جهان سوم واقع شده اند، جابجا مى 
شوند. معذالك تنها دو و نيم درصد آنان از امكان 
يك زندگى همراه با استانداردهاى نسبتا مطلوب در 

خارج از كشورهاى موطن خود برخوردار هستند.
واقعى  شرط  پيش  عنوان  به  بايد  كه  مهمى  عامل 
تقاضا  شود،  گرفته  نظر  در  مهاجرت  سيل  فرآيند 
پيشرفته  كشورهاى  اقتصاد  نيازمندى هاى  و 
و  پذيرا  تنها  كشورها  اين  باشد.  مى  سرمايه دارى 
بلكه  نيستند،  مهاجرت  سيل  پديده  منفعل  ميزبان 
مشاركت  فعاالنه  آن،  استمرار  و  پيدايش  در  عامدا 
كارفرمايان  به  متعلق  استخدامى  شركت هاى  دارند. 
گمارى  بكار  مشغول  همواره  صنايع  صاحبان  و 
هايى  شبكه  طريق  از  جهان  سرتاسر  از  كارگرانى 
هستند كه با هدف مهيا سازى نسل هاى جديدى از 

كارگران مهاجر تعبيه شده اند.
نيز  حاضر  حال  در  اينكه  كما  تاريخى  صورت  به 
اقتصاد  براى  حياتى  بسيار  عامل  يك  مهاجرت 
سرمايه دارى محسوب مى گردد، زيرا درعين حال 
تخصصى  و  ارزان  كار  تأمين  آن  عمدۀ  كاركرد  كه 
حال  همان  در  است،  دارى  سرمايه  اقتصاد  براى 
از طرفى در دوره هاى رونق و كاهش بيكارى، از 
عمومى  سطح  كاهش  براى  مهاجر  كارگران  وجود 
و  ركود  ايام  در  و  ديگر  طرف  از  و  دستمزدها 
بال  سپر  عنوان  به  آنان  از  اقتصادى،  بحران هاى 

استفاده مى كند.
مهاجرتى  هاى  سياست  كه  است  توجه  شايان 
دولت هاى سرمايه دارى پيشرفته به وسيله نيازهاى 
اقتصادى كارفرمايان و صاحبان صنايع غول آسا ــ 
كه در ضمن خود را به هيچ يك از اصول اخالق 
انسانى پايبند نمى دانند ــ تعيين مى گردد. به رغم 
آن كه در حال حاضر همه كشورهاى سرمايه دارى 
غرب يك سياست مهاجرتى بسيار سخت گيرانه را 
در دستور كار دولت هاى خود قرار داده اند، با اين 
حال هنوز تقاضا براى كارگران مهاجر و هم چنين 
بازارى مخصوص براى كار زنان مهاجر وجود دارد. 
در نگاه اول چنين به نظر مى آيد كه ميان سياست 
مرزهاى بسته از يك سو و تقاضا براى كار ارزان از 
سوى ديگر تناقض وجود دارد، اما واقعيت خالف 
اين تصور اوليه را به اثبات مى رساند، زيرا سياست 
در  اى  زمينه  و  شرط  پيش  مثابة  به  بسته  مرزهاى 
راستاى استثمار شديد آن دسته از مهاجرين اندكى 
عمل مى كند كه ضمن آنكه در آتيه از هيچ حقوقى 
از  تا  يابند  مى  امكان  گرديد،  نخواهند  برخوردار 

مرزها عبور كنند.
تشكيل  را  جهان  مهاجرين  از  نيمى  تقريبا  زنان 
بسان  مهاجرت  براى  آنان  انگيزه  مى دهند. 
مى  مردان  مهاجرت  سبب  كه  است  محرک هايى 
زمرۀ  در  آنان  كه  نمود  توجه  بايد  معذالك  گردند، 
مبدأ  كشورهاى  زنان  جمعيتى  هاى  اليه  فقيرترين 
و مهاجر  بعد از ورود به كشورهاى مهاجر پذير و 
زنانه  كارهاى  درعرصه  تنها  كار  نيروى  كننده  وارد 

اشتغال مى يابند.
وضعيت قانونى اكثريت زنان مهاجر در كشورهاى 
پيشرفته غربى، به وضعيت شوهران و يا والدين شان 
وابسته  مهاجرت زده اند،  كه قبل از آنان دست به 
فاقد  آنها  مطلق،  وابستگى  چنين  درنتيجه  مى باشد. 
اجازه اقامت مستقل و نيز الاقل تا سال هاى اوليه، 
به  كامًال  بنابراين  يابند.  نمى  كار  به  اشتغال  اجازه 
به  گردند  مى  وابسته  خود  والدين  يا  و  شوهران 
وضعيت  نيز  و  اقامت  اجازه  لحاظ  به  كه  نحوى 
اى  شكننده  و  كننده  نگران  شرايط  با  همواره  مالى 
خشونت  قربانى  چنانچه  زنان  اين  هستند.  روبرو 
حمايت  و  شانس  هيچ  از  گردند  خود  خانواده  در 
قانونى برخوردار نخواهند بود و در صورت طالق، 

باشند،  مى  ميزبان  كشور  ترک  از  ناگزير 
زيرا هيچ فرصتى براى ادامه زندگى همراه 
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نخواهند  انداز  چشم  در  مالى  استقالل  با 
داشت و اغلب مزاياى اجتماعى خود را 

از كف خواهند داد.
دنبال  به  كه  زنانى  از  بزرگى  بخش  اين،  از  گذشته 
شوهران خود دست به مهاجرت مى زنند، عالوه بر 
آنكه شبكه ى مناسبات اجتماعى خود را از دست مى 
دهند و از بابت احساس غربت، تنهايى و در حاشيه 
قرار گرفتن در جامعة جديد كه در آن با تعصبات 
به  مى برند،  رنج  هستند،  مواجهه  نيز  پرستانه  نژاد 
دليل موقعيت نامناسب قانونى و مالى حتى قادر به 

يادگيرى زبان جامعة جديد هم نمى باشند.
از سوى ديگر در پى مهاجرت تمام اعضاى خانواده 
نيز مشكالت فراوانى در برابر زنان پديدار مى گردد، 
تنها  نه  مجبورند  هايى  خانواده  چنين  مادران  زيرا 
با مشكالت خاصى كه در جامعة جديد گريبانگير 
خود آنان مى گردد، دست و پنجه نرم كنند، بلكه 
كه  بپردازند  مشكالتى  فصل  و  حل  به  بايد  ناگزير 
تازه  و  خارجى  اشخاص  عنوان  به  آنان  فرزندان 

وارد، در جامعة جديد با آن مواجه هستند.
آنان  به  اقبال  و  شانس  اصطالح  به  كه  زنانى  تازه 
يارى نمايد و موفق شوند براى فروش نيروى كار 
درحوزه هاى  غالبًا  نمايند،  اخذ  قانونى  مجوز  خود 
تحت  كه  گردند  مى  استخدام  كار  از  خاصى 
شديدترين نوع تبعيض ها اداره مى شوند. اين زنان 
عموما درخطوط مونتاژ صنايع نساجى، الكترونيك 
كمپانى  براى  آزاد  كارگران  عنوان  به  و  وغذايى 
هاى چند مليتى عظيم كار مى كنند و بطور معمول 
پست ترين مشاغل با حقوق و مزاياى بسيار اندک 
وا  آنان  عهده  به  بهداشتى  و  نظافتى  خدمات  نظير 

گذاشته مى شود.
معموالً در كشورهاى ثروتمند سرمايه دارى و وارد 
كننده نيروى كار، قوانين كار به صورت تبعيض آميز 

در مورد مهاجرين اجرا مى گردد. مهاجرين كه براى 
امكان اشتغال يابى به مجوز كار نياز دارند ــ كه از 
سويى دستيابى به آن بسيار سخت و از سوى ديگر 
از دست دادن آن بسيار ساده مى باشد ــ در نتيجة 
چنين قوانينى به شدت وابسته و در برابر اجحاف 
آنان  طرفى  از  گردند.  مى  پذير  آسيب  اخاذى  و 
همواره اولين اشخاصى هستند كه از كار اخراج مى 
هاى  اتحاديه  و  سنديكاها  ديگر  طرفى  از  و  گردند 
كارگر  طبقه  از  بخشى  عنوان  به  را  آنان  كارگرى، 
به  شود،  دفاع  آنان  حقوق  از  بايد  كه  خود  جامعه 

رسميت نمى شناسند.
مهاجر،  زنان  براى  اشتغال  حوزه  تحقيرآميزترين 
صنعت سكس است، كه در آن به كارهايى همچون 
اين  در  شوند.  مى  گمارده  روسپيگرى  و  رقاصى 
بدون  شوند  مى  فروخته  بردگان  نظير  آنان  عرصه 
قوانين  سوى  از  قانونى  حمايت  كمترين  از  آنكه 
كرد  فراموش  نبايد  باشند.  برخوردار  ميزبان  كشور 
غربى  كشورهاى  در  ها  خارجى  اعظم  بخش  كه 
فاقد اجازه اقامت قانونى هستند، لذا آنان اشخاص 
غيرقانونى ناميده مى شوند كه الجرم بخش مهمى 
از نيروى كار درعرصه ساختمان سازى را تشكيل 
مى دهند، هم چنين زنان آنان نيز ناگزير براى امرار 
معاش، كم و بيش در كارهاى خصوصى خانگى و 

يا در صنعت سكس مجبور به كار مى گردند.
با اين وصف در واكنش به چنين شرايطى درجوامع 
كشى،  بهره  متضمن  كه  دارى  سرمايه  پيشرفته 
استثمارشديد، بيعدالتى و تحقير مهاجرين است، آنان 
در بسيارى از كشورهاى جهان، مشاركت راديكال 
معموالً  اند.  كرده  آغاز  را  كارگرى  هاى  جنبش  در 
زنان مهاجر در اين نوع جنبش ها نقش بسيار مهمى 
مزاياى  كمترين  گيرند، زيرا آنان فاقد  به عهده مى 

اجتماعى براى از دست دادن هستند.

مبارزاتى  جنبش  اصلى  مشكل  تاكنون  ليكن 
مهاجرين، جدا افتادگى آن از مبارزات طبقه كارگر 
كشورهاى ميزبان بوده كه موجب تضعيف تماميت 
جنبش گرديده است. از اينروى برپايى يك جنبش 
همبستگى ميان مبارزات كارگران بومى و كارگران 
مهاجر به منظور حصول موفقيت آميز به حقوق اولية 
زنان و مردان كارگر مهاجر كه به عنوان نيروى كار 
ارزان مورد سوء استفاده واقع مى شوند، بايستى به 

منزله امرى ضرورى و اجتناب ناپذير تلقى گردد.
درپيوند  بسته  مرزهاى  سياست  شد،  اشاره  چنانچه 
ثروتمند  كشورهاى  در  كار  آميز  تبعيض  قوانين  با 
سرمايه دارى، شرايطى مطلوب براى سرمايه داران 
و كارفرمايان فراهم ساخته تا از قبل استثمار شديد 
نيز  و  مهاجر  كارگران  از  غيرانسانى  كشى  بهره  و 
سوءاستفاده از آنان براى ساكت نگه داشتن كارگران 
حداكثر  دستمزدها،  عمومى  سطح  كاهش  و  بومى 

سود اندوزى را حاصل نمايند.
در گام نخست جنبش طبقه كارگر در اين كشورها 
بايد بداند كه تبليغات نژاد پرستانه مبنى بر اين كه 
مهاجرين در اين جوامع مسبب خرابى بازار كار و 
خالف  هستند،  زندگى  شرايط  شدن  بدتر  مسئول 
واقعيت و با هدف انحراف افكار عمومى به طورعام 
بومى  كارگران  اعتراضى  هاى  جنبش  تخريب  و 
با  آنها  طبقاتى  همبستگى  و  اتحاد  از  جلوگيرى  و 
كارگران مهاجر به طور خاص، دامن زده مى شوند. 
حقيقت اين است كه چنين شرايطى برآمده از ذات 
و محصول طبيعت نظام سرمايه دارى است، بنابراين 
ثروتمند  دركشورهاى  كارگرى  جنبش  مطالبه 
سرمايه دارى در اين رابطه مشخص بايد معطوف به 
توقف استثمار زنان و مردان مهاجر از طريق تحقق 

حقوق برابر و باز كردن مرزها باشد.
 

 روز جهانى حقوق بشر
روز دهم دسامبر، برابر با بيستم آذر، در تقويم سازمان ملل متحد به عنوان روز 
روزى،  چنين  در  پيش  سال  شصت  است.  شده  نام گذارى  بشر  حقوق  جهانى 
اعالميه  ملل  سازمان  عمومى  مجمع  خورشيدى)   1327) ميالدى   1948 سال 
جهانى حقوق بشر را تصويب كرد. دو سال بعد، از كشورهاى عضو اين سازمان 
خواسته شد تا اين اعالميه را امضا كنند. ايران نيز يكى از كشورهاى امضا كننده 
اعالميه جهانى حقوق بشر است. در عين حال ايران تحت حاكميت جمهورى 
اسالمى يكى از بدنام ترين پايمال كنندگان حقوق اوليه ايست كه در اعالميه 
جهانى حقوق بشر آمده است. سلب آزادى بيان، سلب حق حيات از مخالفين، 
شكنجه و اعدام، اعدام نوجوانان، دادگاههاى فرمايشى، كشتارهاى دسته جمعى، 
شالق زدن در مالء عام، سنگسار، سلب آزاديهاى ابتدايى از زنان، سلب حق 
امكانات  ترين  اوليه  از  برخوردارى  حق  سلب  مسافرت،  حق  سلب  پوشش، 

زندگى و دهها نمونه ديگر چهره ايران امروز را نشان مى دهند.
اعالميه  اصول  به  پايبند  را  خود  كه  غربى  دارى  سرمايه  پيشرفته  كشورهاى 
حقوق بشر مى دانند در نيم قرن اخير بارها رعايت اين اصول را قربانى منافع 
اقتصادى و سياسى خود كرده اند. حقوق بشر در كشورهاى موسوم به جهان 
سوم كه محل سرمايه گذاريهاى پر سود و بازار خريدهاى كالن نظامى و غيره از 
كشورهاى پشرفته هستند، به سادگى قربانى مطامع سود جويانه قرار مى گيرد. 
آمريكا  پابرجاى  متحدين  از  كه  خاورميانه  كشورهاى  بيشتر  در  مثال  عنوان  به 
و  پوشى  چشم  مورد  و  شود  مى  پايمال  انسانى  حقوق  ترين  ابتدايى  هستند، 
اغماض قرار مى گيرد. در سالهاى اخير حتى در كشورهاى اروپايى براى توجيه 
سياست فريب كارانه "ديالوگ انتقادى" با جمهورى اسالمى و انجام معامالت 

پر سود در سايه آن، بحثهاى كشافى در مورد نسبيت فرهنگى باب شد. تا تحت 
عنوان تفاوتهاى ملى و فرهنگى جهان شمول بودن مفاد اعالميه جهانى حقوق 
بشر را زير سوال ببرند. اين در حالى است كه ماده 30 اعالميه جهانى حقوق 

بشر در اين مورد به صراحت چنين مى گويد:
«هيچيك از مقررات اعالميه ء حاضر نبايد چنان تفسير شود كه براى هيچ دولت، 
جمعيت يا فردى متضمن حقى باشد كه به موجب آن براى از بين بردن حقوق و 

آزادى هاى مندرج در اين اعالميه فعاليتى انجام دهد يا به عملى دست بزند».
نيست.  انسانى  حقوق  همه  متضمن  وجه  هيچ  به  اعالميه  اين  اينها  همه  با  اما 
واقع  در  اعالميه  اين  است.  ناپيگير  اعالميه  اين  در  فردى  حقوق  و  دمكراسى 
تركيبى است از سنتهاى ليبراليسم غربى و آزادى خواهى سوسياليستى. ايده هاى 
راديكال اين اعالميه اساسا از طريق ماركس و بعدها از طريق انقالب كارگرى 
شدت  به  اعالميه  اين  در  مدون  دمكراسى  شد.  عرضه  جهانيان  به  روسيه  در 
اخير  سال   150 طول  در  كمونيستها  مبارزات  و  ماركسيستى  سنتهاى  مديون 

است.
در اين اعالميه به شرايط نابرابر اقتصادى كه در نتيجه انسانها را عمال از لحاظ 
استفاده از حقوق دمكراتيك و انسانى مندرج در خود اعالميه هم در موقعيتهاى 
متفاوتى قرار مى دهد، اشاره نمى شود. در نتيجه در اين اعالميه عمال تضمينى 

براى اجراى مفاد انسانى آن وجود ندارد.
انسانى  حقوق  فقط  نه  اجتماعى  و  سياسى  دگرگونى  براى  كمونيستها  برنامه 
پايه هاى اقتصادى  همان حال  بلكه در  اعالميه را در بر دارد،  اين  مندرج در 
تحقق دمكراسى و حقوق فردى را نيز آماده مى سازد. تنها در نظام سوسياليستى 
است كه حقوق و آزاديهاى واقعى بشر ضمانت مى شود و آزاديهاى انسانى و 

برابرى در بهره مندى از نعمات زندگى تامين مى گردد.
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در هفته جارى رويارويى هاى كارگران و سرمايه داران 
در مراكز مختلف توليدى همچنان ادامه داشت. دادگاه 
رژيم در شهر دزفول جمعى از كارگران نيشكر هفت تپه 
را براى روز 30م آذرماه به دادگاه جهت محاكمه احضار 
جمهورى  عليه  تبليغ  كارگران  اين  اتهام  است.  كرده 
واحد  شركت  كارگران  سنديكاى  است.  اسالمى 
اتوبوسرانى تهران و حومه در يك همبستگى طبقاتى با 
كارگران نيشكر هفت تپه اين اقدام جمهورى اسالمى را 
طى اطالعيه اى به شدت محكوم كرد. كارگران شركت 

واحد در اطالعيه خود نوشته اند: كارگران نيشكر هفت تپه هيچ جرمى جز دفاع 
مكرر  طور  به  تپه  هفت  نيشكر  كارفرماى  اند.  نشده  مرتكب  انسانيشان  حقوق  از 
دستمزدهاى اين كارگران را ماهها پرداخت نكرده بود و آنان در اعتراض به اين 
وضعيت به ميدان آمده اند. محاكمه كارگران به جرم تبليغ عليه نظام، ابزارى براى 
وادار كردن آنها به سكوت در برابر پايمال كردن ابتدايى ترين حقوقشان مى باشد.

همزمان با سفر احمدى نژاد به استان خوزستان در اين هفته بيش از 1 هزار تن از 
كارگران شركت لوله سازى اهواز با طى يك مسير 5 كليومترى دست به راهپيمايى 
زده و در مقابل استاندارى خوزستان تجمع كردند. تجمع كارگران لوله سازى اهواز 
به دنبال انتشار اخبارى صورت مى گيرد كه بر طبق آن گفته مى شود هيئت دولت 

حكم اخراج 4 هزار كارگر اين شركت را صادر كرده است.
در همين هفته كارگران كارخانه الستيك البرز به دنبال بدقولى مقامات دولتى در 
زمينه برآورده كردن خواستهاى اين كارگران دو روز متوالى دست به تجمع زدند 
و تهديد كردند كه تجمع خود را به تظاهرات تبديل خواهند كرد. در مقابل فشار 
كارگران بار ديگر كارفرما و مسئولين رژيم متعهد شده اند كه خواستهاى كارگران 
را برآورده كنند. كارگران اين كارخانه هنوز حتى 7 ماه دستمزد معوقه خود را نيز 

دريافت نكرده اند.
در همين هفته پس از گذشت 4 ماه از پرداخت نكردن حقوق كارگران شهردارى 
خرمشهر، كارگران اين مركز دست از كار كشيدند و در برابر ساختمان شهردارى 

دست به تجمع زدند.
در ادامه اعتراضات كارگرى اين هفته، كارگران شركت "گوشت زياران" در حالى 
كه چهار ماه است حقوق نگرفته اند دست از كار كشيدند و در مقابل كارخانه دست 
به تجمع زدند. اين تجمع به درگيرى بين كارفرما و مامورينش با كارگران منجر شد. 
همچنين اعتصاب كارگران كارخانه "صندوق نسوز كاوه"، كه از روز يكشنبه 24 آذر 

ماه آغاز شده بود همچنان ادامه دارد.
نمونه هايى كه به آن اشاره شد بخشى از مقاومت و رويارويى كارگران با كارفرمايان 
و دولت اسالميشان است. سياستهاى جديد اقتصادى دولت مبنى بر حذف يارانه ها، 
محاصره  تشديد  ايران،  اقتصاد  بر  جهانى  مالى  بحران  تاثير  نفت،  قيمت  سقوط 
اقتصادى از سوى كشورهاى غربى، افزايش بودجه نهادهاى نظامى و امنيتى رژيم، 
همگى نشان از آن دارند كه در ماههاى آينده شاهد رويارويى هاى گسترده ترى 
بين رژيم و كارگران خواهيم بود. نظام سرمايه دارى جمهورى اسالمى به قيمت 
تحميل فقر و فالكت و بى حقوق بيشتر به توده هاى طبقه كارگر به جنگ بحران  
اقتصادى خود خواهد رفت. هم اكنون رژيم رقمى در حدود 100 ميليارد دالر در 
سال جهت يارانه مواد اصلى مورد نياز مردم از بودجه عمومى كشور تامين مى كند. 
در حالى كه بر طبق سياست اقتصادى جديدى كه احمدى نژاد طرح آن را به مجلس 
برده است قرار است از راههاى ميان بر حدود 50 ميليارد دالر از يارانه ها حذف 
شود. حذف اين مبلغ بالفاصله در گرانى بيشتر مواد مورد نياز كارگران و توده هاى 

تهيدست، منعكس خواهد شد.
در مقابل خطراتى كه سطح معيشت توده هاى كارگر را تهديد مى كند راهى جز 
نتايج  به  تشكل  و  سازمان  بدون  مقاومت  اين  اما  نيست.  مقاومت  و  بندى  سنگر 
مطلوب نخواهد رسيد. مبارزات متحدانه كارگران هفت تپه كه طى يك سال و نيم 
گذشته به تشكيل سنديكاى مستقل كارگران منتهى شد، تجربه ارزنده اى است كه 

نشان مى دهد پيگيرى در اين راه ميتواند به نتايج اميد بخشى منجر شود.

مبارزات كارگران با كارفرمايان و 
دولت و خطر فالكت پيش رو

تشديد توپباران 
مناطق مرزى كردستان عراق
 از سوى جمهورى اسالمى

حوزه  اسالمى  جمهورى  مسلح  نيروهاى  توپخانه  گذشته  هفته  يك  طى 
توپباران روستاها و مناطق مرزى كردستان عراق را گسترش دادند. در حالى 
كه طى ماههاى اخير اساسا مناطق مرزى شمالى كردستان يعنى منطقه پشدر 
شامل حومه قلعه ديزه و دامنه هاى كوهستان قنديل هدف اين توپ بارانها 
بودند، اكنون آنرا به مناطق ديگر و از جمله منطقه پينجوين در كردستان 
عراق گسترش داده اند. آخرين خبرها از مناطق مرزى حاكيست كه دهها 
خانوار به جمع صدها خانوارى كه طى ماههاى اخير آواره شده و در اين 
فصل سرماى زمستانى در مناطق كوهستانى در چادر به سر مى برند، اضافه 
شده است. به عالوه اين توپباران ها رفت و آمدهاى مرزى و كسب و كار 
مردم در كردستان ايران را نيز به شدت مختل نموده است. در اين رابطه 
نه حكومت محلى كردستان، نه دولت مركزى عراق و نه ارتش آمريكا، كه 
هر كدام بخشى از قدرت واقعى در كشور عراق هستند، عكس العملى از 

خود نشان نداده اند.
بهانه جمهورى اسالمى براى اين تجاوزات مرزى حضور نيروهاى مسلح 
مخالف رژيم در اين مناطق است. اما واقعيت اين است كه عكس العمل 
در  نيروها  اين  محدود  حضور  با  تناسبى  وجه  هيچ  به  اسالمى  جمهورى 
اهداف  تا  است  داده  قرار  اى  بهانه  را  آن  ايران  رژيم  بلكه  ندارد،  منطقه 

گسترده تر پشت پرده اى را تامين كند.
جمهورى اسالمى در پى دخالت در تعيين آرايش سياسى آينده عراق بويژه 
و  عراق  در  نفوذ  است.  كشور  اين  از  آمريكايى  نيروهاى  خروج  از  پس 
ايران  دولتهاى  رقابت  موضوع  به  اكنون  آن  سياسى  روند  بر  تاثيرگذارى 
و تركيه و كشورهاى عربى تبديل شده است. جمهورى اسالمى از طريق 
مركز  در  را  سياسى  قدرت  بيشتر  بخش  كه  خود  به  نزديك  شيعه  احزاب 
در اختيار دارند، تا حدود زيادى نفوذ خود را از كانالهاى سياسى بر روند 
اوضاع در اين كشور تامين كرده است. اما براى جمهورى اسالمى كشور 
عراق در عين حال ميدانى است براى مقابله با آمريكا و كسب امتياز از وى 
در صحنه هاى كشمكش هاى ديگرمنطقه اى. رژيم ايران اين نياز خود را 
نيز تاكنون از طريق تحريك اختالفات مذهبى و تقويت گروههاى مسلح 
مخالف و اقداماتى تروريستى دنبال كرده است. اما در اين زمينه در ماههاى 
آمريكايى  مقامات  فعاليتهايش عمال محدود شده است، تا جايى كه  اخير 
و از آنجمله وزيرامور خارجه آمريكا صراحتا از همكارى عملى ايران در 

تامين امنيت در مركز و جنوب عراق خبر داده اند.
شواهد نشان مى دهد كه جمهورى اسالمى با محدود شدن فعاليتهاى نظامى 
متوجه  زمينه  اين  در  را  خود  فعاليت  عراق  جنوب  در  اش  خرابكارانه  و 
كردستان عراق كرده است. اغماض آمريكاييها در مورد عملياتهاى نظامى 
جمهورى اسالمى در مرزهاى كردستان نشان از توافقات پنهانى در زمينه 

تامين امنيت در بقيه مناطق عراق دارد.
جمهورى اسالمى هم اكنون در پوشش بيش از 400 شركت بازرگانى و 
اين  در  را  خود  ماموران  از  وسيعى  خيل  عراق،  كردستان  در  پيمانكارى 
منطقه مستقر كرده است. اما اين راوبط اقتصادى در عين حال به وسيله اى 
براى گروكشى از حكومت محلى كردستان تبديل شده است. رژيم ايران 
مراودات اقتصادى خود را از طريق نيمه كاره گذاشتن پروژه ها، كند كارى 
و كارشكنى در انجام معامالت تجارى، عمل نكردن به تعهد خود در زمينه 
تامين برق و غيره را به اهرم فشارى بر حكومت محلى تبديل كرده است.

عمومى  سياست  از  جزئى  نيز  مرزى  مناطق  توپباران  و  نظامى  تحركات 
جانب  از  شك  بدون  موقعيت  اين  است.  حضور  نمايش  و  فشار  اعمال 
جمهورى اسالمى در بده و بستانهاى آتى در عراق به كار گرفته خواهد 
شد و اين رژيم را در موقعيت مساعدترى در اين رابطه قرار مى دهد. اين 
است علت واقعى تشديد توپبارانهاى مرزى كه با حفر كانال در طول مرز و 

جلوگيرى از داد و ستد روزمره مردم در دو سوى مرز تعقيب مى شود.
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اكسيونى   2008/12/06 تاريخ  شنبه  روز  نروژ: 
ايستاده از طرف تعدادى از اعضا و دوستداران حزب 
كمونيست ايران و كومه له، و تنى چند از انسانهاى 
آزاديخواه از ساعت 11 صبح تا ساعت 2 بعداظهر 
به منظور محكوم نمودن احكام زندان و براى آزادى 
افشين شمس، منصور اسانلو و محكوم كردن حكم 
اعدام فرزاد كمانگر معلم مبارز و عدنان حسن پور 
پارلمان  جلو  در  اعدام  به  محكوم  نگار  روزنامه 
و  شعار  تجمع  محل  در  گرديد.  برگزار  نروژ  كشور 
پالكاردهايى از قبيل: «فعالين جنبش كارگرى ،افشين 
گردند»،«زندانيان  بايد  آزاد  اسانلو  منصور  و  شمس 
سياسى آزاد بايد گردند»، «رژيم جمهورى اسالمى را 
به خاطر تعقيب فعالين سياسى و انسانهاى آزاديخواه، 
همچنين  و  كنيد»  محكوم  اعدام  و  شكنجه  زندان، 
تعداد زيادى عكس فعالين جنبش كارگرى، منصور 
اسانلو و افشين شمس، فرزاد كمانگر و عدنان حسن 
و  شالق  سنگسار،  اعدامها،  عكس  همجنين  و  پور 
جنايت هاى ديگر رژيم جمهورى اسالمى نسبت به 
به  ايران،  داخل  در  آزاديخواهان  و  سياسى  مخالفان 

منظر تماشاى عموم قرار گذاشته شده بود.
در  ايران  كمونيست  حزب  اطالعيه  از  نسخه  ده ها 
محكوميت حكم زندان براى افشين شمس كه بزبان 
نروژى ترجمه شده بود از طرف اعضا حزب در ميان 

مردم پخش گرديد.
رفقاى حزب كمونيست ايران در ادامه همين فعاليت، 
در  ايران  كمونيست  حزب  مركزى  كميته  اطالعيه 
مورد محكوم نمودن حكم زندان براى فعال جنبش 
كارگرى ايران، افشين شمس زبان نروژى و نامه اى 
به  ايران  كمونيست  حزب  نروژ  كميته  طرف  از  كه 
منظور جلب حمايت و همبستگى با كارگران ايران 
فعالين  براى  زندان  حكم  كردن  محكوم  همچنين  و 
جنبش كارگرى ايران منصور اسانلو و افشين شمس، 
و  كمانگر  فرزاد  براى  اعدام  حكم  كردن  محكوم  و 
سياسى  زندانيان  تمام  آزادى  و  پور،  حسن  عدنان 

كمونيست  حزب  كشور  خارج  تشكيالت 
ايران شركت فعال در كمپن آزادى بى قيد 
و شرط زندانيان سياسى را در دستور كار 
خود گذاشته كه در زير دو مورد گزارشات  
مالحظه  را  رابطه  اين  در  شده  منتشر 

مى كنيد.

گزارشاتى برگزارى اكسيون دفاع  از 
گرامى باد كارگران و زندانيان سياسى در خارج كشور 

روز كومه له
26 بهمن روز ارج نهادن به تالس جريان 
دهه  سه  از  بيش  با  كه  است  سوسياليستى 
تالش فداكارانه در دفاع از كارگران و مردم 
زحمتكش، در هدايت و مبارزه حق طلبانه 
ديكتاتورى  و  سلطنتى  ارتجاع  عليه  آنان، 
جمهورى اسالمى و در راه آزادى، برابرى 
بخشى  به  سرنوشت،  تعين  حق  وكسب 
جدائى ناپذير از تاريخ جنبش انقالبى  در 

كردستان تبديل شده است 
سازمان  گراميداشت  روز  روزكومه له، 
استراتژى  بر  همواره  كه  است  مبارزى 
انقالبى و سوسياليستى در جنبش كردستان 
در  كارگران  طبقاتى  و  متحدانه  مبارزه  و 
سراسر ايران تاكيدكرده و در دفاع از منافع 
مشترک و همبستگى طبقاتى كارگران ايران 
استوارمانده و به جريانى توده اى و پر نفوذ 

تبديل شده است.  
از  رهايى  و  زنان  آزادى  راه  در  مبارزه 
خرافه  و  جهل   ، مانده  عقب  سنتهاى  قيد 
تالش  ساالرانه،  مرد  فرهنگ  و  مذهبى 
قيد  بى  آزاديهاى  كسب  براى  وقفه  بى 
عليه  پيگيرانه  مبارزه  و  سياسى  شرط  و 
جنگ و سلطه گرى امپريالستها و دولتهاى 
سركوبگر منطقه و افشاى ماهيت استراتژى 
از  ديگرى  هاى  جنبه  بورژوائى،  جريانات 
تاريخ درخشان و نقش كومه له در جنبش 

كردستان است .
روز كومه له، در عين حال روز گراميداشت 
كريمى  حسين  محمد  رفيق  عزيز  ياد 
مبارز  هزاران  و  له  كومه  گذاران  بنيان  از 
انقالبى و كمونيست است كه در سنگرهاى 
و  له  كو مه  صفوف  در  و  انقالبى  جنبش 
آرمانهاى  راه  در  ايران  كمونيست  حزب 

سوسياليستى با سر بلندى جان باختند.
طلب  برابرى  و  آزاده  انسان هاى  همه  از 
دعوت مى كنيم كه در اين مراسم شركت 

كنند.
زنده باد كومه له

 زنده باد سوسياليسم

زمان:   31  ژانويه 2009 
مكان :  تورنتو – كانادا 

كميته برگزارى روز كومه له- كانادا

در ايران به زبان نروژى نوشته شده بود، براى 
و  كارگرى  و  چپ  سازمانهاى  احزاب،نهادها، 
درخواست  آنها  از  و  شد  فرستاده  دوست  بشر 
جنايت  اين  ممكن  طريق  هر  به  كه  گرديد 
خواهان  و  كرده  محكوم  را  اسالمى  جمهورى 
جنبش  فعالين  براى  اعدام  و  زندان  حكم  لغو 

كارگرى و زندانيان سياسى باشند.
 كميته نروژ حزب كمونيست ايران   

   07/12/2008  

و  كارگرى  فعالين  با  همبستگى  شب  يوتبورى: 
خارج  تشكيالت  علنى  فراخوان  طبق  سياسى  زندانيان 
كشور حزب كمونيست ايران در شهر يوتبورى در تاريخ 
6 دسامبر 2008 با شركت جمعى از فعالين كارگرى و 
اجتماعى،  جنبشهاى  ساير  و  كارگرى  جنبش  طرفداران 
فعالين  پوستر  با  كه  گرديد  برگزار  هاگابيو  سالن  در 
كارگرى و شعارهاى انقالبى در باره اين كمپين اعتراضى 

تزئين شده بود. 
فعالين  از  پشتيبانى  و  حمايت  در  اعتراضى  تجمع  اين 
شمس  افشين  جمله  از  دربند  آزاديخواهان  و  كارگرى 
تشكلهاى  ايجاد  به  كمك  براى  هماهنگى  كميته  فعال 
سنديكاى  مديره  هيئت  رئيس  اسانلو  منصور  كارگرى، 
كارگران شركت واحد، فرزاد كمانگر معلم مبارز و ساير 
زندانيان سياسى و همچنين در اعتراض به احكام صادر 

شده عليه آنها برگزار گرديد.
اشاره  ضمن  برنامه  مجرى  بعنوان  نصراهللا بيگى  اردشير 
به كمپين دفاع از فعالين كارگرى و زندانيان سياسى كه 
بود،  جريان  در  نيز  ديگر  كشورهاى  برخى  در  همزمان 
نمود.  اعالم  را  همبستگى  شب  اين  برنامه هاى  فهرست 
برنامه با سرود انترناسيونال و اعالم يك دقيقه سكوت به 

ياد جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم شروع گرديد.
بدنبال پخش يك سرود انقالبى، حسين حميدى عضو 
از  را  سخنانى  ايران  كمونيست  حزب  مركزى  كميته 
اين  اهميت  توضيح  در  كشور  خارج  تشكيالت  جانب 
در  رژيم  اهداف  و  سركوب  و  اختناق  فضاى  كمپين، 
را  آزاديخواه  مردم  و  كارگر  طبقه  عليه  فشارها  تشديد 

ارائه نمود.
 بيژن خوزستانى و حسين مقدم از فعالين جنبش كارگرى 
هركدام به نوبه  خود بر ضرورت همبستگى با مبارزات 
موقعيت  و  فعلى  اوضاع  و  كرده  تاكيد  ايران  كارگران 
طبقه كارگر را مورد بررسى قرار دادند و در ادامه جلسه 
اين  در  كننده گان  شركت  سئواالت  به  سخنران  رفقاى 

شب همبستگى پاسخ دادند.
نيكى  انقالبى  شاعر  جانب  از  شعر  قطعه  چند  ارائه 
تشويق  مورد  و  بود  برنامه  اين  بخش  زينبت  ميرزائى 

حاضرين قرار گرفت. 
تشكيالت خارج كشورحزب كمونيست ايران

 كميته يتبورى 10دسامبر2008
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منتخب  جمهور  رئيس  سياست هاى  پيرامون  بحث 
آمريكا در قبال ايران همچنان در مطبوعات داخلى 
و خارجى گرم بود. اپوزيسيون بورژوايى ايران كه 
قدرت  كسب  براى  را  خود  اميد  اخير  سالهاى  در 
در  بود،  زده  گره  ايران  در  آمريكا  دخالت هاى  به 
هفته هاى اخير حدس و گمانها و خوش بينى و يا 
بدبينى خود را اين بار در ارتباط با احتمال تغيير در 

سياستهاى آمريكا در قبال ايران عنوان مى كند.
تحليل ها غالبا پيرامون اين نكته متمركز است كه آيا 
اوباما و كابينه اش سياست ماليم ترى را در مقايسه 
پيش  در  اسالمى  جمهورى  قبال  در  بوش  دوره  با 

خواهند گرفت؟
يك  كه  "سيبان"،  اى  خارميانه  هاى  سياست  مركز 
نهاد مشاور عمده در آمريكا است به "باراک اوباما"، 
است  كرده  توصيه  آمريكا  منتخب  جمهور  رئيس 
ميان  در  تفرقه  ايجاد  از  ايران،  مسئله  حل  براى 
كشور  اين  سياسى  صحنه  در  مختلف  گروههاى 
خوددارى كرده و با ايران بعنوان يك  عامل واحد  

برخورد كند.
نتايج  كه  مذبور  نهاد  گزارش  از  ديگرى  بخش  در 
باشد،  مى  نهاد  اين  كارشناس   15 ماهه   18 تالش 
به رئيس جمهور منتخب آمريكا پيشنهاد شده   كه 
حكومت،  تغيير  هاى  گزينه  ميان  در  آمريكا  دولت 
گزينه  رابطه،  ايجاد  و  سازى  منزوى  نظامى،  حمله 

چهارم را مدنظر قرار دهد.
در اينكه محافظه كاران جديد، يا باصطالح نئوكانهاى 
روشهاى  جهان  جارى  مسائل  قبال  در  سفيد  كاخ 
واقعيت  اما  نيست،  ترديدى  داشتند  ترى  افراطى 
اين است آنچه كه در محور سياستهاى هر دو دسته 

قرار دارد، حفظ سلطه جهانى آمريكا و تامين منافع 
بوش  جرج  نظامى  تهديدات  است.  بزرگ  سرمايه 
بر عليه جمهورى اسالمى، مقدمه اى براى حمله به 
فشار  اعمال  براى  بودند  ابزارى  بلكه  نبودند،  ايران 
خواهى  زياده  از  جلوگيرى  منظور  به  رژيم  اين  بر 
كل  كردن  نظامى  براى  حال  عين  در  و  وى  هاى 
منطقه و باال كشيدن دالرهاى نفتى از طريق فروش 
منطقه.  ثروتمند  كشورهاى  به  آمريكايى  سالحهاى 
جمهورى اسالمى هم از اين موقعيت براى تحكيم 

حاكميت خود در داخل بهره بردارى مى كرد. 
در دوره حكومت اوباما اين گونه تهديدات كاهش 
سياست  واقعى  محتواى  جوهر  اما  يافت،  خواهند 
واقعيت  اين  دادن  نشان  براى  شد.  خواهد  حفظ 
كافيست كه به سخنان اوباما قبل و بعد از انتخاب 
مناسبت هاى  در  جمهور،  رئيس  بعنوان  شدنش 

مختلف توجه كنيم:
اوباما در سخنانى كه در دوره رقابتهاى انتخاباتى در 
فروم كميته ى امور عمومى آمريكائى اسرائيلى ايراد 
ايران  مقابل  در  خود  دولت  سياست  به  راجع  كرد 

چنين مى گويد:
ما  عراق  از  نيرويمان  عمده ى  بخش  خروج  «با 
بزرگترين  يعنى  ايران  عليه  موثرتر  بسيار  ميتوانيم 
خطرى اقدام كنيم كه اياالت متحده، اسرائيل و صلح 
جهانى را تهديد ميكند. رئيس جمهور احمدى نژاد 
تالش  بايد  جهان   ... ماست.  همه ى  عليه  تهديدى 
كند  متوقف  را  اورانيوم  سازى  غنى  ايران  تا  كند 
گيرد.  جلو  اتم  بمب  به  كشور  آن  دسترسى  از  و 
اين به شدت خطرناک است كه سالح هسته ئى به 
دست يك حكومت مذهبى راديكال بيافتد. ما بدون 

و  مذاكره  نظامى،  نيروى  از  استفاده  گذاشتن  كنار 
چيز  هر  بر  مقدم  ما  مى داريم.  مقدم  را  ديپلماسى 
اقتصادى  تحريم  و  تهاجمى  ديپلماسى  از  تركيبى 
سختگيرانه را بكار مى گيريم تا ايران را از ساختن 

بمب اتم بازداريم».
اوباما در اولين كنفرانس خبرى پس از انتخابش در 

مورد ايران چنين گفت:
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  گروههاى  از  ايران 

فكر ميكنم بايد متوقف شود».
بدين ترتيب تا آنجا كه به اظهارات رسمى مربوط 
هم  و  اوباما  انتخاب  از  قبل  سخنان  هم  شود،  مى 
جديد  كابينه ى  كه  ميدهد  نشان  او  كنونى  بيانات 
موضع در محتوا يكسانى با كابينه بوش در پيش مى 
جمهورى  قبال  در  آمريكا  عملى  سياست  اما  گيرد. 
به  توجه  با  و  پراگماتيستى  عمل  در  ايران  اسالمى 
روند آتى اوضاع تعين ميشود. آنچه كه در اين ميان 
روشن است اين واقعيت است كه دخالتهاى آمريكا 
اجتماعى  جنبشهاى  حال  به  نفعى  ايران  امور  در 
ايران  در  آمريكا  ندارد.  ايران  آتى  انقالب  و  پيشرو 
منافع و مصالح خاص خود را دارد و اين مصالح و 
منافع ربطى به آرزوهاى كارگران و مردم زحمتكش 
و ستمديده براى آزادى و براى بهره مندى از يك 
اين  تحقق  براى  ايران  مردم  ندارد.  بهتر  زندگى 
اهداف نمى توانند به چيزى جز نيروى خود اتكاء 

كنند.
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