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بازتاب دستاوردهاى انقالب 
57 بر پراتيك جوانان امروز!

افزايش دستمزدها، حق مسلم ماست!

شيرينى و گل در برابر شالق و شكنجه 

ارزش زن در اديان 

گزارشاتى از برگزارى مراسم 26 بهمن روز كومه له 

در اين شماره جهان امروز گزارشاتى از برگزارى روز كومه له را در مقر مركزى كومه  له 
استكهلم  سيدنى(استراليا)،  تورنتو(كانادا)،  در  كشور  خارج  در  و  عراق  كردستان  در 

(سوئد)، يوتبورى (سوئد) و اسلو(نروژ) مالحظه مى كنيد.

با اينكه جمهورى اسالمى نهايت زورش را زده است تا 
نسل بعد از انقالب را مطابق الگوهاى خود خداپرست 
و مؤمن و بسيجى بار آورد، وليكن شاهديم كه از سوى 
را  كودكستان شان  روزهاى  اولين  كه  جوانانى  همين 
و  كرده  شروع  مذهبى  هاى  قصه  و  قرآن  آيات  با  هم 

تحصيلى شان  مراحل 
و  آيات  همين  با  را 
روايات به پايان برده اند 
رژيم  سر  درد  اسباب  اما  مى برند،  و 
شده اند و سيستم دستگاه سركوب را 
زندان  با  نه  رژيم  اين  كرده اند.  كالفه 
كردن شان، نه با شكنجه كردنشان، نه 
با محروم كردنشان از تحصيل و نه با 
پس  از  نمى تواند  شان،  ساختن  معتاد 
شان برآيد. دسته دسته زندان شان مى 

كند، اما گروه گروه رو مى آيند.

تشكل هاى  وجود  از  هم  هنوز  چند  هر  ايران  كارگر  طبقه 
وسيع و سراسرى خود بى بهره است، اما با اتكاء به تجارب 
خيال  با  رژيم  كه  دهد  اجازه  نبايد  اش  كنونى  تا  مبارزاتى 
راحت و با به اجرا گذاشتن طرح هاى ضد كارگريش فقر و 

تهيدستى بازهم بيشترى را به آنها تحميل كند. 

اگر شيوا و سوسن هنگام شالق خوردن تنها بودند، 
شكنجه،  و  شالق  اطاق  از  شدن  خارج  از  بعد  اما 
دهها و صدها تن با گل و شيرينى از آنان استقبال و 

در آغوش شان گرفتند.

    در صفحه 17

توزيع روزافزون
 فقر و نابرابرى 

در جهان
 در صفحه 7

آن  تمامى  در  تقريبا  كه  باشند  داشته  اعتقاد  كتابى  به  توانند  مى  زنان   چگونه   
خداوند با مردان گفتگو مى كند كه در مورد زنان چگونه رفتار كنند. آيا جامعه 

متمدن و پيشرفته امروز چنين روابط نابرابرى را مى پذيرد. 

  
پيدايش و زوال نئوليبراليسم     

 در صفحه 10
اين روزها نئوليبراليسم به مثابه ايدئولوژى مسلط بر سرمايه دارى 
مدرن، با چالش هاى همه جانبه، عميق و كشنده اى روبروست. 
قوانين  و  اصول  عنوان  به  نئوليبراليسم  گذشته،  سال   25 در 
يك  چون  هم  اقتصاد،  در  دولت  مداخله  عدم  سياست  و  بازار 
ايدئولوژى خود پسند و متضمن اعمال مجموعه اى از برنامه ها و 
سياست هايى كه به نحوى تزلزل ناپذير در ضديت با حقوق مدنى 
و در راستاى كاهش استانداردهاى زندگى و سطح معيشت طبقه 

كارگر در سرتاسر جهان جهد نمود، عرض اندام كرده است.
اكنون اما بحران عظيمى كه دامنگير اقتصاد سرمايه دارى گرديده 
و دولت ها را مجبور به دخالت، كنترل و حتى ملى كردن بنگاه 
برابر  در  را  پرسش  اين  نموده،  اقتصادى  و  مالى  موسسات  و  ها 
همگان قرار داده كه آيا بحران كنونى به حيات نئوليبراليسم پايان 

 در صفحه 12داده است؟

    در صفحه 2 

    در صفحه 4

 در صفحه 6

نگرانى رژيم از وجود خطر داخلى
شدت  بر  اسالمى  جمهورى  نظامى  غير  و  نظامى  كاربدستان  كه  است  ماهى  چند 
سركوب افزوده اند. بازگرداندن بسيج به خيابانها، افزايش دستگيرى ها، ازدياد اعدام ها 
و بنمايش گذاشتن قدرت نيروهاى سركوبگر در اين راستا انجام گرفته است. اينكار 
كارگران  آنها  راس  در  و  مردم  كه  است  شده  گذشته  از  تر  ضرورى  دليل  اين  به 
شجاعانه تر از پيش و با دست زدن به اقدامات مبارزاتى خواهان تحقق مطالبات خود 

هستند و نقدهاى پايه اى خود از نظام حاكم و سرمايه داران را علنا بيان مى كنند.
 در صفحه 8
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گذشت.  ايران  مردم  انقالب  و  قيام  از  سال  سى 
ميوه چينان انقالب هر ساله سالگشت آن ايام را جشن 
مى گيرند و تاريخ جانفشانى هاى انقالبيون آن دوران 
سردمداران  و  حاكمان  مى كنند.  جعل  خود  بنام  را 
كه  امكاناتى  همه  از  شرمانه  بى  اسالمى  جمهورى 
در انحصار دارند بهره مى گيرند تا در ذهن جوانان 
زير سى سال اين دوره فرو كنند كه آنها و امام شان، 

وارث حقيقى قيام و انقالب مردم اند.
مسخره،  اين رژيم هر ساله با بر پايى مراسم هاى 
با  مى كوشد  فجر"،  "دهه  كننده  كسل  و  ارتجاعى 
مزخرفات ارتجاعى و خرافات و موهومات مذهبى 
ذهن كنجكاو، جستجوگر و نوانديش جوانان را در 
مغشوش  و  مسموم  اينترنت  و  كامپيوتر  عصر  اين 
برابر  در  را  آنها  اخالق  و  وجدان  و  اذهان  و  كند، 
"تهاجمات فرهنگى غرب" و مواجهه با تازگى هاى 

دنياى امروز واكسينه و "مصون" نگهدارد.
اجبارى  و  آور  تهوع  نمايشات  اين  برپايى  با  رژيم 
جامعه  در  كه  راديكاليسمى  تأثيرات  دارد  تالش 
اثر  بى  جوانان  بر  است،  گسترش  به  رو  و  جارى 
بندگان  مغزى  خشك  الک  در  را  آنها  و  نمايد 
"پرهيزكار"، خداجو و رهروان امام و پيروان رهبر 

قالب گيرد. 
سالوسان ميلياردر براى بدر بردن جوانان از حوزه 
يا  و  آنها  كردن  نزديك  خدا  به  و  دينان،  بى  تأثير 
شگردها  انواع  از  كردنشان  خمار  و  بى صدا  الاقل 
براى بى اعتنايى به آنچه برخودشان و براطرافيانشان 

مى گذرد سود مى جويند. 
دهه فجر و پروژه هاى ويژه اين ايام بخشى از اين 
هايى  فرق  با  نمايشاتش  ساله  هر  كه  شگردهاست 
پول  و  شوند،  مى  اجرا  پيش،  سالهاى  به  نسبت 

هنگفتى هم از كيسه مردم خرج آن مى كنند.
انقالبى  پتانسيل  ابعاد  اسالمى  جمهورى  كارگزاران 
و مبارزاتى جوانان اين دوره را خوب مى شناسند، 
و هر روز مى بينند كه چگونه با اينكه اين نسل از 
جوانان در مكتب اسالم شان و در مدارس جمهورى 
اسالمى با حروف الفبا آشنا شده اند، وليكن نه براى 
هم  تره  اسالمى"  "ارزش هاى  براى  نه  و  اسالم 
خرد نمى كنند. دوست پسر و دوست دختر دارند، 
و  دارند،  مختلط  رقص  مجالس  و  مى گيرند  پارتى 
موزيك رپ گوش مى دهند و در انتخاب مدل هاى 
آمريكايى و اروپايى هم براى سر و رو و كفش و 

لباس شان كم نمى آورند. 
مطابق الگوهاى اسالم قرار بود جوان ايرانى مسلمان 
دو آتشه و بسيجى خالص از كارخانه اسالم درآيد 
و جز به مهر و تسبيح و امر به معروف و نهى از 
وقت  به  را  روزش  و  شب  او  اما  نكند،  فكر  منكر 
اروپا تنظيم مى كند و وب گردى و خود تطبيق دادن 
با همان "فرهنگ متهاجم غربى" به امور روزمره و 

زندگى روتين اش تبدبل شده است.
عليرغم محدوديت هاى شديدى كه مجريان امر به 

معروف و نهى از منكر بر استفاده مردم از كامپيوتر و 
اينترنت و وبالگ ها گذاشته اند، جوانان اين مملكت 
وبالگها را در  باالترين بازديد كنندگان سايت ها و 
كسى  هر  از  بهتر  مى دهند.  تشكيل  خاورميانه  كل 
مسائل  كسى  هر  از  بيشتر  و  مى شكنند  را  ها  فيلتر 
مندرج در سايت هاى احزاب سياسى، بويژه احزاب 

چپ و كمونيست را بازديد مى كنند.
سن  به  پا  اى  حرفه  اعضاى  جوانان  از  طيف  اين 
و  المذهب  اينگونه  كه  نيستند  سياسى  جريانات 
جنبش هاى  فعال  و  كمونيسم  سمپات  و  خدا  بى 
سى  زير  جوان هاى  همان  اينها  شده اند،  اجتماعى 

سالى هستند كه هيچ خاطره اى از رژيم شاهنشاهى 
و استبداد سلطنتى ندارند و يك بارهم مرگ بر شاه 
نگفته اند. اينها نه نسل اول، نه حتى نسل دوم، كه 
نسل سوم اند. نسلى كه مستقيمًا زير پوشش سيستم 

آموزشى جمهورى اسالمى بار آمده اند.
زده  را  زورش  نهايت  اسالمى  جمهورى  اينكه  با 
الگوهاى  مطابق  را  انقالب  از  بعد  نسل  تا  است 
خود خداپرست و مؤمن و بسيجى بار آورد، وليكن 
شاهديم كه از سوى همين جوانانى كه اولين روزهاى 
قصه هاى  و  قرآن  آيات  با  هم  را  شان  كودكستان 
با  را  تحصيلى شان  مراحل  و  كرده  شروع  مذهبى 
همين آيات و روايات به پايان برده اند و مى برند، 
اما اسباب درد سر رژيم شده اند و دستگاه سركوب 
را كالفه كرده اند. اين رژيم نه با زندان كردن شان، 
از  كردنشان  محروم  با  نه  كردنشان،  شكنجه  با  نه 
از  نمى تواند  شان،  ساختن  معتاد  با  نه  و  تحصيل، 
پس شان برآيد. دسته دسته زندان شان مى كند، اما 

گروه گروه رو مى آيند.
توده  به  گرسنگى ايكه  و  فقر  نتيجه  در  اينكه  گو 
اى  عده  رژيم  است،  شده  تحميل  مردم  از  وسيعى 
چنان  و  كرده  خود  مزدور  و  اجير  را  جوانان  از 
نداشته  برگشت  راه  كه  است  ساخته  وابسته شان 
باشند، با اين حال هنوز طيف جوان هاى راديكال و 

آزادى خواه و برابرى طلب بسيار وسيعتر است.
كه  باشد  مطرح  سئوال  اين  ها  بعضى  براى  شايد 

جوانان امروز كه هيچ خاطره اى از انقالب سال57 
ندارند و اين شانس را نداشته اند كه دوران انقالب 
همه  اين  و  انقالبى  شور  همه  اين  كنند،  تجربه  را 

كاردانى مبارزاتى را از كجا آورده اند؟ 
جواب ساده است. اينها فرزندان همان هايى هستند 
كه انقالب كردند. والدين بسيارى از اين جوانان همان 
گونه هايى  به  هم  هنوز  كه  اند  دوران  آن  انقالبيون 
درگير مبارزه اند، اتفاقات سياسى و مسائل روز و 
موضع گيرى هاى جريانات و اپوزيسيون سياسى را 
با دقت پيگيرى و تحليل مى كنند. نسل جوان امروز 
در دامان اين انسان ها پرورده شده اند. رويدادها و 
وقايع و خاطرات دوران انقالب در كانون 
مرتبًا  جوانان،  اين  از  بسيارى  خانوادگى 
يادآورى و تكرار مى شوند. جوانان امروز 
به  و  كرده  رشد  فضايى  چنين  بستر  بر  ما 

اينجا رسيده اند.
انقالب  درس هاى  كه  است  اين  واقعيت 
آنقدر مايه دار و گرانبها بودند و هستند كه 
هيچ درجه اى از جنايات و سركوب رژيم 
آنها را از يادها نبرده و نمى برد و انقالبيون 
حامل اين درس ها و اين تجارب، آنها را 
خود  فرزندان  اختيار  در  ممكن  شكل  بهر 
گذاشته و مى گذارند و امروز اين نسل اين 
اى"به  عرصه  هر  در  را  ارزش  با  تجارب 

روز" كرده و پراتيك مى كنند.
اين نسل با اينكه چشم باز كرده است بيشتر از هر 
چيز، آخوند و مسجد و پاسدار و زنان محجب ديده 
است. ناهنجار تر از هر چيز، بانگ اهللا اكبر و گريه 
على  و  اكبر  على  و  مظلوم  حسين  براى  شيون  و 
همين  هاى  اليه  از  بسيارى  اما  است،  شنيده  اصغر 
نسل پرورده شده در مكتب اسالم، بى اعتنا به وعظ 
آخوند و بى اعتنا به خانه خدا و بى اعتنا به تهديد 
پاسدار و بى اعتنا به مأموران امر به معروف و نهى 
جنبش هاى  فعالين  و  كنندگان  شركت  از  منكر،  از 
اجتماعى اند، نيروى پرشور تحركات مراكز كاراند، 
دانشگاه ها را رو سرشان گذاشته اند، جنبش وسيع 
مبارزات زنان با حضور شورانگيز آنها رو به پيش 
مى رود، مبتكر و برگزار كننده مراسم هاى اول ماه 
برفى  فستيوال آدم  كودک،  مارس، روز  هشت  مى، 
ها، و...هستند؛ و اينها هيچ يك شاهد هيچكدام از 

وقايع دوران انقالب نبوده اند.
اين نسل كه امروز جنبش هاى اجتماعى را پرطپش 
ارتجاع  و  سرمايه  عليه  را  اعتراضى  هاى  فرياد  و 
حاشيه  شورش  ماجراهاى  است،  كرده  طنين  پر 
نشينان شهرهاى ايران و ساكنين خاک سفيد تهران 
تظاهرات  نسل  اين  است.  نديده  شاه  زمان  در  را 
ميليونى مردم را عليه استبداد سلطنتى و براى آزادى 

پوش  زره  و  تانك  نسل  اين  است.  نديده 
هاى حكومت نظامى رژيم شاه را كه سر 
بودند،  شده  مستقر  خيابانى  و  كوچه  هر 

بازتاب دستاوردهاى انقالب 57 بر پراتيك جوانان امروز!
عطا خلقى
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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.

صرفا  كه  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
را  باشد  شده  ارسال  نشريه  اين  براى 

چاپ مى كند.
*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر 

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

رسمى نشريه است.
* جهان امروز در ويرايش و كوتاه كردن 
مطالب رسيده آزاد است. اين امر قبل از 

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
"ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
فارسى"  تايپ مى شود و حداكثر سقف 
مطالب ارسالى سه صفحه آ4 با سايز 13 

است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org
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وحشيانه  كشتار  نسل  اين  است.  نديده 
را  تهران  ژاله  ميدان   57 سال  17شهريور 
است.  نديده  شاهنشاهى،  ارتش  بدست 
شاعران،  وسيع  تجمع  متوالى  شب هاى  نسل  اين 
مخالفين  و  روشنفكران  هنرمندان،  نويسندگان، 
سانسور در انستيتو گوته تهران را، نديده است. اين 
نسل بسيار بيشتر از اينها را كه در شمار نمى آيند، 

نديده است.
دوران  تاريخى  وقايع  از  بسيارى  حتى  نسل  اين 
حاكميت جمهورى اسالمى را هم نديده است. اين 
نسل روزها و ماه هاى اوايل انقالب را كه شوراها 
است.  نديده  بودند،  گيرنده  تصميم  و  كننده  تعيين 
انقالبى  جنبش  عظمت  و  شكوه  اوج  نسل  اين 
كردستان را نديده است. اين نسل سركوب خونين 
انزلى،  بندر  كارگران  كشتار  صحرا،  تركمن  مردم 
اعدام هاى بدون محاكمه جالدانى چون خلخالى، 
قتل عام هاى وحشيانه قارنا و قه التان و ايندرقاش 

كردستان، جنگ 24 روزه سنندج، را نديده است.
مورد  صدها  و  موارد  اين  اينكه  عليرغم  نسل  اين 
زنده ديگر را بچشم خود نديده است، اما تاريخش 
و  اهميت  شناسد،  مى  را  انگيزه هايش  مى داند،  را 
در  را  دستاوردهايش  و  مى فهمد  را  جايگاهش 

پراتيك امروز خود بكار مى بندد.
پراتيك مبارزاتى اين نسل به همه ثابت كرده است 
كه اين نسل چگونه و با چه مهارتى بر بستر همان 
و  مخفى  كار  از  بجايى  تلفيق  قبلى،  نسل  تجارب 
علنى را در همه عرصه ها با دقت و جسورانه پيش 

مى برد و پيش مى تازد.
و  جوانان  از  دسته  اين  خالق  و  جستجوگر  ذهن 
دستاوردهاى تكنيكى اين برهه از زمان، اين امكان 
كه  آنچه  هر  به  راحتى  به  تا  است  داده  آنها  به  را 
پيدا  دسترسى  دارند،  نياز  مبارزاتشان  پيشبرد  براى 
كنند. اگر والدين آنها در آن دوران براى فراخواندن 
مردم به شركت در يك تظاهرات و راه پيمايى از 
اينها  كردند،  مى  استفاده  دستنويس  هاى  نامه  شب 
و  وبالگ  و  ايميل  و  اينترنت  و  سلفون  از  امروز 
راديو و تلويزيون هاى ماهواره اى استفاده مى كنند. 
بهره  هايى  خالقيت  و  ابتكارات  از  امروز  جوانان 
و  انديشى  ژرف  و  تيزبينى  از  نشان  كه  گيرند  مى 

كاردانى آنهاست. 
***

جمهورى اسالمى اين ظرفيت باال در وجود جوانان 
اين دوره را دريافته است. به همين دليل هم هست 
كه به اشكال مختلف تالش دارد نيرو و انرژى آنها 
را درهيئت ارگانهاى ضد انقالبى و ارتجاعى بسيج 
و انجمن هاى اسالمى جارى سازد و چنان به خود 
و ارگان هاى سركوبگرش وابسته شان كند كه راه 

برگشت نداشته باشند. 
كه  متنوعى  علل  به  بنا  كه  است  اين  واقعيت 
عمده ترين شان فقر است، عده اى از جوانان اين 
شوينده  هاى  ارگان  تعليمات  از  متأثر  مملكت، 
و  بسيج  و  سپاه  سازى  خرافه  هاى  كارگاه  و  مغز 
مسجد و هيئت هاى عزادارى، اسير خرافه پراكنى 
هاى سيستماتيك جمهورى اسالمى و اجير مزد و 
مزاياى رژيم شده اند و رژيم توانسته است انسانيت، 
از  عده  اين  انسانى  وجوه  همه  و  وجدان  اخالق، 

جوانان را گرو گيرد و آنهارا رو در روى هم ساالن 
و هم كالسى ها و هم نوعان و كًال مردمى كه براى 
ها  انسان  انسانى  حقوق  و  مسكن  و  نان  و  آزادى 
فرياد برمى آورند و گام در راه سرنگونى اين رژيم 
سالح  و  سركوب  چماق  و  دهد  قرار  اند،  برداشته 
كشتار اين رژيم را بر گيرند و عربده بكشند و بزنند 
و بگيرند و ببندند و بكشند و طول عمر اين رژيم 

جنايتكار را بيشتر كنند.
جمهورى اسالمى كه بيشتر از هر كسى به نامشروع 
بودن حاكميت خود واقف است و مى داند تنها با 
پايان  بود  خواهد  قادر  كشتار  و  كشت  و  سركوب 
امروز به فردا عقب بيندازد،  ننگين اش را از  عمر 
تا  مى گيرد  كار  به  را  امكاناتش  و  تالش  همه 
ارگان هاى  در  كه  آنهايى  انفعال  شاهد  بهيچوجه 
سركوبش سازمان يافته اند، نباشد. رژيم مى كوشد 
اين  هايى  شگرد  گيرى  بكار  با  كه  دارد  تالش  و 
را  شده  تطميع  و  خورده  فريب  جوانان  از  طيف 
چنان رو در روى مردم كند كه از هر گونه جنايتى 
نسبت به مردم رويگردان نباشند، و هيچ پل سالمى 
را پشت سر خود نبينند و هيچ راه برگشتى نداشته 
باشند و پايان عمر جمهورى اسالمى را پايان حيات 
خود و مرگ رژيم را مرگ حتمى خود نيز بدانند. 

سئوال اين است: 
آيا نمى شود اينها را از صف جنايتكاران كند و به 

صف مردم آورد و يا منفعل و بى اثرشان كرد؟ 
قيام  تجربه  آنجمله  از  و  جهان  انقالبات  تجارب 
اند  كرده  ثابت  كردستان  انقالبى  جنبش  و  بهمن 
كردستان  انقالبى  جنبش  است.  شدنى  كار  اين  كه 
كم  دارد.  مورد  اين  در  اى  ارزنده  بسيار  تجارب 
در  مردم  هاى  توده  جنگ  به  كه  آنهايى  نبودند 
كار  و  دستگيرى  از  بعد  اما  بودند،  آمده  كردستان 
آگاهگرانه پيشمرگان كمونيست كومه له روى آنها، 
به صف پيشمرگان ملحق مى شدند و با اعتقاد كامل 
جمهورى  عليه  جسورانه  جنبش  اين  حقانيت  به 

اسالمى مى جنگيدند.
بنابراين در برخورد به اين طيف از فريب خورده گان 
انجمن هاى  هيئت  امروز در  كه  تطميع شده ها  و 
و  پاسداران  سركوبگر  هاى  نيرو  صفوف  اسالمى، 
رژيم  اين  مدافع  تبليغى  ارگان هاى  و  بسيجى ها 
سازمان يافته اند، اوالً بايد بسيار قاطع در مقابل شان 
پاسخ  را  شان  تعرضات  و  زد  شان  عقب  و  ايستاد 
كه  موجهى  امكان  هر  و  فرصت  هر  از  دومًا  داد. 
طريق  از  مستقيم  غير  و  مستقيم  هست،  اختيار  در 
خانواده هايشان، از طريق دوستان و اطرافيان شان، 
با به كار گيرى ابتكاراتى و با استفاده از هر وسيله 

متوجه  را  آنها  ديگر،  ممكن 
و  هستند  كجا  كه  ساخت 
عاقبتى  چه  و  اند  ايستاده  كجا 

دارند.
توان  اندازه  هر  به  طبعًا 
جنبش هاى اجتماعى باال گيرد، 
از  دسته  اين  تزلزل  و  ترديد 
زندگى  و  مرگ  كه  جوانان 
خود را به ماندگارى اين رژيم 
گره زده اند؛ بيشتر مى شود، و 
بسيارى از آنها خود راه شان را 
مى كشند و مى روند ؛ اما چنين منطق درستى نبايد 
كمونيست ها و جوانان مبارز را از امر روشنگرى در 

ميان اين طيف غافل كند. 
و  است،  امرى  رژيم  مزدوران  برابر  در  قاطع  مبارزه 
بى اثر و منفعل كردن آنها امرى ديگر؛ اين دو همزمان 
كمونيست  و  مبارز  جوانان  باشند.  دستور  در  بايد 
را  نقش  بيشترين  امور  اين  برد  پيش  در  مى توانند 

داشته باشند!
    بهمن 1387 
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 مقدمه:
اقتصاد دانان خط فقر را به دوسته تقسيم كرده اند: 
 absolute poverty line - 1- خط فقر مطلق يا
 extreme poverty2 خط فقر مفرط و بى انتها يا
بوسيلة  ساالنه  كه  گزارشاتى  گويند،  مى   .   line
اجتماعى،  تأمين  سازمان هاى  مركزى،  بانك هاى 
مستقل  تحقيقاتى  علمى-  مؤسسات  و  دانشگاهها 
مبنايى  و  مالک  شوند،  مى  تهيه  مورد  دو  هر  حول 
و  پيشرفته  جوامع  اجتماعى در  خدمات  ارائة  براى 
بحال  تا  ادعا  اين  طبق  باشند.  مى  توسعه  درحال 
زمين  روى  بر  نابرابرى  و  فقر  از  اثرى  مى بايست 
باقى نمى ماند يا دست كم درصد انسانهاى نيازمند 
به پائين ترين ميزان خود مى رسيد، پس چگونه اين 

امر هنوز واقع نشده است؟! 
از  ناچيزى  قسمت  تخصيص  جايى  هيچ  در  يقينًا 
كل درآمدهاى حاصل از رنج و فعاليت هاى شبانه 
روزى طبقه كارگر در لوايح بودجه دولت ها و يا 
مردم  از  شده  اخذ  درآمدهاى  بر  ماليات  از  بخشى 
جهت مساعدت هاى پيش پاافتاده به ناتوانان يكسان 
نيست و حدود و ثغورى دارند؛ بدين معنا كه منهاى 
بورژوايى  هاى  دولت  بر  كارگر  طبقه  فشار  درجه 
شدن  قائل  و  جامعه،  به  اجبارى  خدمت  قبول  در 
پيكارهاى  و  جانفشانى ها  ساية  در  كه  حقوقى 
چون  عواملى  اند؛  گرديده  كسب  كارگران  سخت 
منابع  لحاظ  از  سرزمين  يك  بودن  ثروتمند  يا  فقير 
و ذخائر زيرزمينى «فراموش نكنيم، با اينكه تعدادى 
از كشورهاى تحت سلطه و عقب نگاه داشته شده 
داراى ثروت هاى طبيعى سرشارى اند، ليكن بخاطر 
ضعف  سوسياليستى،  و  چپ  گرايشات  رمقى  كم 
جدال هاى كارگرى، و نيز بلعيدن و غارت هستى آن 
جوامع به طرق مختلف، هيچگاه درصد خدمتگزارى 
بودن،  صنعتى  رتبه  است».  نبوده  معقول  آنها  در 
كننده  تعيين  دخالت  هميشه  آن  جمعيت  بعالوه 
اى دارند. منتهى عدم برطرف شدن بى عدالتى هاى 
اجتماعى در زمان هاى قبل يا رشد فقر در اين دوره 
(هزاره جديد) ربطى به اين فاكتورها ندارند. حال 
اين پرسش مطرح مى شود كه از چه روى وضعيت 
فالكت  چنين  بشرى  جوامع  كل  تحتانى  هاى  اليه 
گذشته  به  علت  يافتن  براى  است؟  گرديده  بارتر 

برمى گرديم.
***                           

سرمايه دارى  ممالك  بيستم  قرن  ميانى  دهه هاى  در 
اياالت  اسكانديناوى،  غربى،  اروپاى  مدرن 
و  ژاپن  مانند  دور  خاور  و  كانادا  آمريكا،  متحده 
ازكارافتادگى،  بيكارى،  بيمه  حق  پرداخت  چين، 
را  اجتماعى  مزاياى  و  حقوق  اغلب  و  بازنشستگى 
كه در اثر يك سده مبارزات دائمى و پرفراز و فرود 
تحميل  كشورها  آن  بورژوازى  طبقات  به  كارگران 
كشورى  بودجة  لوايح  در  منظم  بطور  بود  شده 
نسبت  از  نظر  صرف  سرويس ها  آن  مى گنجاندند. 

بواقع  بودنشان،  پايين  و  باال 
حفاظت  هدف  به  سياستى 
بيان  به  يا  اجتماعى  موازنه  از 
روشن تر حفظ حيات اقتصادى 
و سياسى اليه هاى فوقانى بود. 
مهار  براى   سياست ها  اين 
و  واكنش ها  يا    reactions
مى  گرفته  بكار  طغيان هايى 
شدند كه هر آن احتمال داشت 

بواسطه رشد نرخ نابرابرى اقتصادى زمينه هاى عينى 
ها  ازمنه  آن  در  گردند.  فراهم  ها  العمل  عكس  آن 
بلوک  كشورهاى  و  سابق  شوروى  جماهير  اتحاد 
بسان  كمونيسم  و  سوسياليسم  نام  تحت  كه  شرق 
خون  ليبرال  دارى  سرمايه  و  دموكراسى  سوسيال 
كارگران را در شيشه مى كردند، باز ناچار و مقيد 
به تقديم درجه اى از خدمات رفاهى به شهروندان 
(جهان  جنوب  ممالك  در  همچنين  بودند.  خود 
حاكمه  طبقات  الذكر،  فوق  مورد  از  گذشته  سوم)، 
و  زيرين  هاى  اليه  قهرى  برآمدهاى  وحشت  از 
فروريزى پايه هاى رژيم هاى خود توسط توده هاى 
كارگر و زحمتكش، به تبعيت از بورژوازى پرقدرت 
غرب همين سياست را اما درحد بسيار ناچيزترى 

اجرا مى كردند.
بدين ترتيب تا دو دهه پايانى قرن بيستم (1990- 
1980) ميالدى و تا قبل از نضج انديشه اقتصادى 
و  ديگر،  نقاط  به  بريتانيا  و  آمريكا  از  نئوليبرالى 
سرمايه  بر  آزاد  دارى  سرمايه  دنياى  پيروزى  آنگاه 
يا  رفرم ها  هم  گاهًا  و  خدمات  آن   ، دولتى،  دارى 
از  كارگرى،  مبارزات  فشار  دليل  به  اصالحاتى 
تمامى  دست  باال  طبقات  سياسى  نمايندگان  سوى 
مانده  عقب  و  يافته  توسعه  امپرياليستى،  كشورهاى 
در قوانين تأمين اجتماعى لحاظ مى شد.  معهذا پس 
از عروج نئوليبراليسم و تسلط  بازار آزاد وضعيت 
تعرضات  اين دوره  در  خورد.  رقم  ديگرى  گونه  به 
لگام گسيخته ترى در قياس با قبل به دستاوردهاى 
معيشت  سطح  و  قاره  پنج  كارگران  مبارزات  نسبى 
قرار  دولت هايشان  و  داران  سرمايه  دستور  در  آنان 
مذكور  اقتصادى  گيرى  سمت  ازاى  به  ما  گرفت. 
گران  رفاهى،  هاى  فعاليت  رفتن  پايين  در  را  خود 
رسانى  امداد  هاى  هزينه  از  كاستن  خدمات،  شدن 
كردن  منجمد  كارگرى،  مزاياى  قطع  مستمندان،  به 
ميليونى  چندصد  بيكارسازى هاى  و  دستمزدها 

كارگران نشان داد. 
در ايران هم جمهورى اسالمى همچون سايرين براى 
اثبات لياقت و وفاداريش به بورژوازى جهانى جدا از 
دستگيرى، شكنجه و حبس رهبران كارگرى، كشتار 
كمونيست ها و سركوب ممتد اعتراضات كارگرى، 
عليه  تكنوكرات ها  زمان  در  را  گيرى  جهت  همين 
طبقه كارگر در پيش گرفت و از آن هنگام به بعد 
اصولگرايان)  هم  و  ها  رفرميست  دوره  در  (هم 

پيگيرانه به اعمال سياست هاى نئوليبرالى 
اقدامى  هيچ  از  راه  اين  در  و  پرداخته 
رويكرد  اين  تبعات  است.  نكرده  غفلت 
تعطيلى  جا،  همه  بمانند  مقطع  بدين  تا 
كوچك  و  بزرگ  هاى  رشته  از  برخى 
صاحبان  و  خريداران  توسط  توليدى 
شانه  وسيع،  سازى هاى  اخراج  جديد، 
به  پرداخت  از  كارفرمايان  كردن  خالى 
دهندۀ  تكان  توزيع  دستمزدها،  موقع 
و  ندارى  درصد  اوجگيرى  اقتصادى،  نابرابرى 
مقدار  به  كه  بوده  فقرا  با  اغنيا  فاصلة  شدن  دورتر 
را  ستمگر  طبقات  خاطر  تسلى  و  رضايت  زيادى 
گفت  بايد  است.  كرده  تأمين  اسالمى  جمهورى  از 
انتظار مى رفت تا نظام حاكم استارت چنين حركتى 
را بمحض تثبيت پايه هاى حاكميتش بزند، زيرا در 
مأموريت  ترين  اصلى  كه  گرديد  ثابت  اوايل  همان 
ضد  هاى  سياست  به  بخشيدن  استمرار  رژيم  اين 
حقوق  ايستاى  بدون  تضييع  ها،  پهلوى  كارگرى 
صنفى- سياسى كارگران، مقابله با جنبش كارگرى 
منافع  از  سرسختانه  دفاع  و  ايران،  كمونيستى  و 

سرمايه دارى است.
بدانيم  حال  ايران،  مورد  در  كوتاه  يادآورى  اين  با 
فاكتور بعدى در توزيع نابرابرى اجتماعى چيست؟ 
اصوالً بحران هاى ادوارى سرمايه دارى كه در ذات 
گرايش  از  ناشى  حقيقت  در  و  اند  نهفته  نظام  اين 
در  مرج  و  هرج  يا  توليد  اضافه  سود،  نرخ  نزولى 
خود  با  همراه  دومى  عامل  بمثابه  باشند،  مى  توليد 
بيكارى و به تبع آن ناتوانى مالى و فقر مضاعف ترى 
را براى طبقه كارگر و توده هاى زحمتكش خواهند 
آورد. در نتيجة  بحران اقتصادى سال هاى آخر دهه 
ورشكسته  با  ابتدا  كه  جارى  عظيم  بحران  و  نود، 
شدن بانك هاى اياالت متحده و سقوط سهام وال 
و  ها  بانك  به  سرعت  به  و  گشت  آشكار  استريت 
مراحل  در  و  كرد  سرايت  جهان  بورس  بازارهاى 
تكاملى خود از سرمايه هاى مالى يا بعبارت صحيح 
تر از بخش اقتصاد غيرواقعى (كازينويى) به بخش 
اقتصاد واقعى (توليد) رسيد، در اين ده سال شكاف 
نسبت  به  اجتماعى  نابرابريهاى  و  عميق تر  طبقاتى 

دهه هاى پيشين گسترش چشمگيرى يافته است. 

مؤخره:
سازمان  هاى  مجموعه  زير  كه  ارقامى  و  آمار 
و   (F.A.O) غذا  جهانى  سازمان  مثل  متحد  ملل 
مرگ  و  گرسنگان،  كمى  افزايش  درباره  يونيسف 
سوم  هزاره  اول  هاى  سال  اين  در  كودكان  مير  و 
طبقه  فالكت  هولناک  ابعاد  داده اند،  انتشار  ميالدى 
كارگر جهان را تا اندازه اى توضيح مى دهند. اين 
گزارشات كه سواى هويدا كردن تلفات جانى ناشى 

از خشكسالى، قحطى و كمبود مواد غذايى 
در ممالك در حال توسعه، به آمار بيكارى، 

     توزيع روزافزون فقر و نابرابرى در جهان
فرشيد شكرى
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بى سرپناهى، فقر و مصايب عمومى در 
سطح دنيا نيز اختصاص دارند، گواه بر 
شدت و حدت حمالت طبقات حاكم [با 
همدستى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول] 
بدون  فردوست  هاى  توده  و  كارگران  سفره  به 
هشدارهاى  و  شده،  انجام  تحقيقات  به  اعتناى 
متوالى نسبت به روى دادن يك تراژدى انسانى و 
فروپاشى اندک اندک جوامع بشرى در دهه هاى 

آينده است. 
پيشاروى  مخاطرات  از  نظر  صرف  حال،  اين  با 
براى استثمار شوندگان، نظاره گر آنيم كه واپسين 
به  كننده  استثمار  طبقات  نمايندگان  تالش هاى 
اميد رها سازى گريبان اين شيوه توليدى از بحران 
اخير ناكام مانده، و عليرغم رجوع به كتاب «نظريه 
بكارگرفتن  و   * پول»  و  بهره  اشتغال،  عمومى 
پول  تزريق  سهام،  خريد  يعنى  آن  هاى  توصيه 
جيب  از  كالن  وام هاى  دادن  يا  كشور  اقتصاد  به 
كمپانى هاى  صاحبان  به  مزدبگيران  و  كارگران 
شدن  ورشكسته  درحال  كه  اى  صنعتى  و  مالى 
هستند، هنوز نتوانسته اند اين بحران اقتصادى را 
متوقف سازند. اين العالجى، شكست ايدئولوژى 
سرمايه دارى را بطور انكار ناپذيرى مدلل ساخته 
بورژوازى  هاى  ايدئولوگ  ديگر  طرف  از  است. 
انقالبى  آراى  گذشته  از  بيش  نفوذ  خطر  از  علنا 
دهند.  مى  خبر  ماركس،  بديل  بى  تئورى هاى  و 
آلترناتيو  گيرى  قدرت  وحشت  از  نيز  ها  دولت 
و  واضح  شده اند.  كابوس  دچار  سوسياليستى 
كشورها  تمامى  پرولترهاى  چنانچه  است  مبرهن 
به جنب و جوش درآيند مى شود استفاده بهينه 

اى از اين اوضاع كرد. 
تنها پاسخ به چه بايد كردها در اين برهه دشوار 
سرمايه  بربريت  از  خالصى  راه  تنها  و  تاريخى، 
كارگران  ما  انقالبى  (پراكسيس)  فعاليت  دارى، 
جهان در ستيز با وضعيت عينى موجود و ايجاد 
تغييرات ريشه اى است؛ درس بزرگى كه رهبران 
بزرگ پرولتارياى جهان، كارل ماركس، همرزمش 
انگلس و بعدها لنين به طبقه كارگر جهان دادند، 
ايشان  از  پس  هاى  ماركسيست  عصر  بدين  تا  و 
سالح»   » ماركسيسم  اند.  كرده  تأكيد  آن  روى 
انقالب پرولترى و علم رهايى بشريت است كه 

در مركز آن فلسفة «عمل» قرارگرفته است. 
              دهم فوريه 2008     

«نظريه  كتاب  و *  بهره  اشتغال،  عمومى 
پول»  اثر جان مينيارد كينز است. كينز در تأليف 
دولت ها  كه  پرداخت  نظريه  اين  تبليغ  به  خود 
از  كه  كنند  اداره  نحوى  به  را  اقتصاد  توانند  مى 
شر ركود و تورم در امان بمانند. او مى گويد، با 
استفاده از اهرم هاى كسرى يا مازاد بودجه مى شود 
با بحران هاى دوره اى مقابله كرد. در دوره ركود، 
به اقتصاد پول تزريق كنيد تا قدرت خريد مردم 
افزايش يابد و ميزان تقاضا باال برود، و در دوره 
تورم ماليات ها را افزوده كنيد تا تقاضاى اضافى 

از بين برود.

تحليل سرود جبهه ى متحد
از آنجا كه يك انسان، انسان است

او نياز به خوردن دارد و تشكر بسيار
اما حرف جاى گوشت را نمى گيرد

يا ديگ خالى را پر نمى كند.

پس به چپ، دو، سه
پس به چپ، دو، سه

رفيق، جائى براى تو وجود دارد
در جبهه ى متحد كارگران جاى بگير

زيرا تو نيز يك كارگرى 

از آنجا كه يك انسان، انسان است
بخاطر ضربه اى به صورتش پس نمى زند.

او نمى خواهد برده اى مادون او باشد
يا طبقه ى حاكمى باالى سرش.

پس به چپ، دو، سه
پس به چپ، دو، سه

رفيق، جائى براى تو وجود دارد
در جبهه ى متحد كارگران جاى بگير

زيرا تو نيز يك كارگرى

از آنجا كه يك كارگر، يك كارگر است
هيچكس براى او آزادى به ارمغان نخواهد آورد.

اين كار كس ديگرى نيست، جز خود او
كه كارگر را آزاد كند.

پس به چپ، دو، سه
پس به چپ، دو، سه

رفيق جائى براى تو وجود دارد
در جبهه ى متحد كارگران جاى بگير

زيرا تو نيز يك كارگرى

بحران جهانى، فراگير و رو به تعميق كنونى        
راست  بورژوازى  براى  زيادى  بى اعتبارى 
متكى بر بخش مالى به همراه آورده است. معموال 
فاشيستى  و  افراطى  راست  هم  شرايطى  چنين  در 
امكان رشد دارد و هم چپ. گرچه جنب و جوشى 
در ميان ناسيوناليست ها و راست افراطى در اروپا و 
آمريكا ديده مى شود، اما كليه شواهد نشان مى دهد 
كه چرخيدن به چپ گرايش نيرومندتر است. بايد 
بياد آورد كه ميل كردن به چپ به صورت توده اى 
در  بحران  انفجارى  بروز  از  قبل  سال   8  –  7 آن 
آمريكا در جوالى 2007، از آمريكاى التين شروع 

اين  طبقاتى  تبيين  و  شواهد  بررسى  بود.  شده 
چرخش به چپ، دست صاحب نظران را مى بوسد. 
كنونى به چپ  به يقين مى توان گفت كه چرخش 
استثمارى  ضد  كمونيسم  فورى  تقويت  معناى  به 
كارگران نيست، ولى قطعا يك زمينه ى عينى براى 
هر  در  مى برد.  كار  اين  و  هست  آن  كردن  متحقق 
حال اين چرخيدن به چپ موجب خوشحاليست. 
را  برشت،  برتولت  اثر  زير،  سرود  مناسبت  اين  به 

ترجمه كرده  و تقديم مى كنم.
فريدون ناظرى،

17 فوريه 2009 
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هستيم.  دستمزدها  حداقل  تعيين  زمان  آستانه  در 
فروش  براى  دستمزدى  حداقل  ماه  اسفند  هرساله 
در  يابد.  مى  رسميت  و  تعيين  كارگران  كار  نيروى 
اين ماه از سال كارگران بيش از هر مطالبه ديگرى 
و  زنند  مى  حرف  دستمزدهايشان  حوش  و  حول 
به  آن  افزايش  و  دستمزدها  حداقل  تعيين  خواست 

صدر ديگر مطالباتشان مى رود.
قانونا دولت تعيين حداقل دستمزدها را به رسميت 
شناخته است. بر اساس ماده 41 قانون كار، «دولت 
موظف است حداقل دستمزد كارگران را بر اساس 
نرخ تورم اعال م شده از سوى بانك مركزى و سبد 

حداقل معيشت خانوار كارگرى تعيين كند.»
البته اين قانون بسيارى از كارگران را از جمله: زنان 
خانه دار، كارگران كشاورزى، كارگران ساختمانى، 
كارگران ميدان هاى كار، كارگران فصلى و موقت، 
كارگران كوره هاى آجرپزى، كارگران قراردادى و 
را  و...  كوچك  كارگاه هاى  كارگران  رسمى،  غير 

شامل نمى شود. 
اقتصادى  تحول  طرح  كشيدن  پيش  با  رژيم  امسال 
طرحى  چنين  بردن  و  ها  يارانه  كردن  هدفمند  و 
از  اصل  اين  هميشه  براى  خواست  مى  مجلس،  به 
كارگران  خود  مبارزات  دستاورد  كه  را  كار  قانون 
است ملغى كند؛ اما ظاهرا از بيم اعتراض توده هاى 
كارگر فعًال دست نگه داشته است و براى سال آتى 
نيز قرار است حداقل دستمزدها به روال سال هاى 

گذشته از كانال "شوراى عالى كار" تعيين شود.
آن  آوردن  در  اجرا  به  و  دستمزدها  انجماد  طرح  با 
كارفرمايان  دست  است،  دولت  كار  دستور  در  كه 
در  را  دستمزدها  خود  ميل  به  تا  شد  خواهد  باز 
با  دارند.  نگه  شان  نظر  مورد  سطح  ترين  پائين 
اجراى چنين طرحى حتى نظارت ظاهرى و فرمال 
ارگان هاى خود ساخته اى چون شوراى عالى كار و 
خانه كارگر و شوراهاى اسالمى كار هم، زير سئوال 

خواهند رفت.
تعيين حداقل دستمزدها از آن جهت براى كارگران 
اهميت دارد كه روزانه سطح قيمت ها و نرخ تورم 
باال مى رود و به همان نسبت قدرت خريد كارگران 
و اقشار پائينى جامعه پائين و پائين تر مى آيد. قطعا 
امسال در شرايطى كه از سويى اقتصاد كشور بيش 
از پيش درب و داغان است و قيمت نفت به كمتر 
بحران  و  يافته  كاهش  گذشته  سال  سوم  يك  از 
عظيم مالى هم سر رسيده است و بودجه سال آتى 
روبرو است، خيل  ميليار دالرى  با يك كسرى 44 
مزد بگيران و توده وسيع فرو دست جامعه روزگار 

بسيار سختى را پيش رو دارند.
واقعيت اين است كه اگر تا قبل از فرا رسيدن زمان 
تعيين حداقل دستمزدها، كارگران نتوانند در فرصت 
باقى مانده با قدرت به ميدان آيند و دستمزدى چند 
برابر حداقل دستمزد سال گذشته را مطالبه كنند و به 
رژيم تحميل نمايند، عمال بايد آن روزهاى سخت 

را تجربه كرد!
به  طرحى  چه  با  دولت  اينكه  از  مستقل  كارگران 
الزم  چيست،  استداللش  و  آيد  مى  و  آمده  ميدان 
موجودشان  هاى  تشكل  و  اتحاد  به  متكى  است 
حداقل دستمزد خود را تعيين و اعالم كنند. تضمين 
كارگران  خود  توسط  شده  تعيين  دستمزد  پذيرش 
مبارزه  يك  گرو  در  ودولت،  كارفرمايان  سوى  از 
متشكل و قدرتمند كارگران و پشتيبانى و حمايت 

توده هاى مردم است.
وجود  از  هم  هنوز  چند  هر  ايران  كارگر  طبقه 
است،  بهره  بى  خود  سراسرى  و  وسيع  تشكل هاى 
نبايد  اش  تاكنونى  مبارزاتى  تجارب  به  اتكاء  با  اما 
اجرا  به  با  و  راحت  خيال  با  رژيم  كه  دهد  اجازه 
تهيدستى  و  فقر  كارگريش  ضد  طرح هاى  گذاشتن 
طبقه  كند.  تحميل  آنها  به  را  بيشترى  بازهم 
عليرغم  و  هايش  پراكندگى  عليرغم  ايران  كارگر 
درجه  همين  با  اش  روزه  هر  سركوب شدن هاى 
به  بايد  دارد  آنجا  و  اينجا  كه  تشكلى  و  اتحاد  از 
جنگ سرمايه و دولت برود و اجازه ندهد با به اجرا 

درآمدن چنين طرح هايى سيه روزتر شود.
يكى  حذف  يعنى  دستمزدها  حداقل  تعيين  حذف 
تعيين  كارگران.  خود  مبارزاتى  دستاوردهاى  از 
نياز  و  تورم  واقعى  نرخ  پايه  بر  دستمزدها  حداقل 
افتاده  جا  استانداردهاى  با  برابر  كارگرى  خانوار 
يكى  كارگران،  نمايندگان  سوى  از  پذيرفته شده  و 
حفظ  بايد  كه  است  كارگر  حقوق  ترين  اساسى  از 

شود.
قانون  بندهاى  آن  از  يكى  دستمزدها  حداقل  تعيين 
كار است كه به آسانى نمى توان به آن تعرض كرد. 
هر درجه تعرض به اين ماده قانون كار، تعرض به 
توان و حقوق مبارزاتى كل طبقه كارگر ايران است 
تابند.  نمى  بر  را  تعرض  اين  بهيچوجه  كارگران  و 
مسلم  حق  آن  وافزايش  دستمزدها  حداقل  تعيين 

كارگران است. 
كارگر ايرانى از خود مى پرسد چرا سرمايه داران و 
صاحبان كاالهاى موجود در بازار، اين حق را دارند 
كه خود قيمت كاالهاى خودشان را تعيين كنند، و 
بى هيچ كنترلى از سوى دولت افزايشش دهند؛ اما 
كاالى من كه منشأ توليد همه كاالهاست نه توسط 
خودم كه بايد بوسيله دولت و كارفرما و سرمايه دار 

تعيين شود؟!
طبعأ اگر كارگران از آن درجه از تشكل برخوردار 
بودند كه با هر فراخوانى وسيعا به ميدان مى آمدند 
مى  دستمزدهايشان  افزايش  خواستار  صدا  يك  و 
نمى كرد  جرأت  دولت  آسانى  باين  امروز  بودند، 
گستاخانه صحبت از انجماد دستمزدها و باز گذاشتن 
دست كار فرمايان در تعيين دستمزدها را پيش كشد 
صدها  معيشت  طرح هايى  چنين  كشيدن  پيش  با  و 
هزار خانوار كارگرى را به سطحى نازل تر از سطح 

زندگى سال هاى پيش پائين آورد.

شكى در اين نيست كه تعيين حداقل دستمزدها از 
آنجايى كه در هيچ دوره اى تناسبى با ميزان رشد 
مزدبگيران  و  كارگران  هاى  هزينه  مجموع  و  تورم 
نداشته است، هيچگاه به بهبود وضعيت زندگى آنها 
نيانجاميده است. و اگر چه بخودى خود هيچ تحولى 
در زندگى كارگران ايجاد نمى كند، اما حداقل اين 
سطح  اى  بدرجه  تا  مى دهد  كارگر  به  را  امكان 

زندگى  اش را به نسبت ميزان تورم تعديل كند.
در  ها  دستمزده  حداقل  تعيين  كه  مى دانند  همه 
جمهورى اسالمى، تاكنون به معناى افزايش دستمزد 
نبوده و در طول حاكميت سى ساله اين رژيم هيچ 
تناسب  به  را  دستمزدها  سطح  بتواند  كه  مكانيزمى 
واقعى افزايش تورم باال ببرد و مانع سقوط قدرت 
خريد واقعى كارگران بشود، وجود نداشته است؛ و 
جامعه  پايين  اقشار  مزدبگيران  و  كارگران  هيچگاه 
اضافه دستمزدى به معناى واقعى نداشته اند. قطعًا 
و  جهانى  اقتصادى  بحران  به  توجه  با  آينده  سال 
بر  و  كارگرى  ضد  هاى  طرح  احتمالى  تصويب 
سطح  رژيم،  خود  اقتصادى  كارشناسان  نظر  اساس 
تورم به باالتر از50 در صد و بيشتر از آن هم خواهد 

رسيد. 
تنها آن زمان مى توان از اضافه دستمزد حرف زد كه 
كارگران توانسته باشند حداقل دستمزدى به دولت 
و كارفرما تحميل كنند كه درصدش باالتر از درصد 
واقعى تورم باشد. از اين روست كه كارگران همواره 
دستمزدها، درصدى را  بايد در طرح شعار حداقل 
مطالبه كنند كه باالتر از نرخ تورم باشد. تعيين حداقل 
دستمزدها در هر حدى كه باشد مادام باالتر از نرخ 
سطح  كه  معناست  اين  به  دقيقا  نباشد  تورم  واقعى 
گذشته  سال  از  نازلتر  آتى  سال  در  كارگر  زندگى 
خواهد بود. كارگر اگر بخواهد قدرت خريد واقعى 
بدرجه اى  و  بماند  باقى  گذشته  سال  حد  در  اش 
آمادگى اين را داشته باشد كه از عهده هزينه هاى 
اين  جز  اى  چاره  برآيد  آتى  سال  نشده  بينى  پيش 
نرخ  از  باالتر  دستمزدى  حداقل  خواهان  كه  ندارد 

تورم باشد.
مبارزه براى تعيين حداقل دستمزدها و افزايش آن نه 
تنها عرصه مهمى از مبارزه براى بهبود سطح زندگى 
همين امروز كارگران است كه خود مى تواند بسترى 
هم براى گرد آمدن هر چه وسيعتر كل طبقه كارگر 
و  اقتصادى  مطالبات  ديگر  آوردن  دست  به  براى 

سياسى آنها باشد. 
حكومتى  ارگان هاى  از  بسيارى  كه  رژيم  درون  در 
بزرگترين  از  و...  بنيادها  و  پاسداران  سپاه  نظير 
صاحبان صنايع و سرمايه گذاران اصلى در مؤسسات 
افزايش  براى  مبارزه اى  هر  هستند،  تجارى  و  مالى 
كارفرمايان،  و  داران  سرمايه  بر  عالوه  دستمزدها 
به  را  حكومتى  نظام  و  دارى  سرمايه  سيستم  كليت 

مبارزه  ديگر  عبارت  به  كشد.  مى  چالش 
مبارزه  بر  عالوه  دستمزدها  افزايش  براى 

عطا خلقىافزايش دستمزدها، حق مسلم ماست!
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براى يك خواست معين اقتصادى، همزمان 
و  سيستم  كليت  عليه  سياسى  مبارزه  يك 
و  يافته  سازمان  اگر  كه  هست  هم  رژيم 
بويژه  و  جامعه  سوى  از  رود،  پيش  شده  حساب 

جنبش هاى اجتماعى حمايت مى شود. 
افزايش  براى  مبارزه  كه  گفت  توان  مى  بنابراين 
تر  اجتماعى  هرچه  براى  است  بسترى  دستمزدها 
شدن مبارزات كارگرى و زمينه اى است براى ايجاد 
تغيير در توازن قواى بين جبهه كار و سرمايه به نفع 

جبهه كار عليه سرمايه! 
در جريان مبارزه براى افزايش دستمزدها كه در واقع 
است.  دولت  و  سرمايه  با  جدى  رويى  در  رو  يك 
و  موضوع  زدن  دور  و  دادن  خالى  جا  براى  دولت 
متوسل  گريزها  راه  انواع  به  واكردن،  خود  سر  از 
مى شود و با علم كردن بهانه كاهش قيمت نفت و 
بحران اقتصادى و تحريم اقتصادى و... سعى خواهد 
اساسى  و  مهم  مطالبه  اين  به  عملى  پاسخ  از  كرد 

كارگران طفره رود.
از  عرصه  اين  در  پا  كه  آنهايى  همه  و  كارگران 
مبارزه مى گذارند بايد بى اعتنا به بهانه آوردن هاى 
كارگزاران حكومتى، با صداى بلند فرياد برآورند كه: 
«افزايش دستمزدها حق مسلم ماست» حق ما را از 
همان 43 ميليارد دالرى كه ظرف پنج ماه اول سال 
از فروش نفت به خزانه دولت آمده است، بدهيد! 
حق ما را از همان ميليارد دالرهاى آقازاده هايتان كه 
لميده اند،  صنعت  و  بازرگانى  و  تجارت  مافياى  بر 

بدهيد! 
ارگان هاى  آن  با  كه  منبعى  همان  از  را  ما  حق 
سركوب و تحميق تان را پر ساز و برگ مى كنيد، 
بدهيد! حق ما را از همان منبعى كه حماس فلسطين 
و حزب اهللا لبنان را پروار مى كنيد، بدهيد! ما حق 
مان را مى خواهيم و به كمتر از درآمد يك نماينده 

مجلس هم قانع نيستيم.
***

و  داران  سرمايه  انصار  و  اعوان  اكنون  هم  از 
رقم  يك  تا  تالشند  در  رژيم  هاى  كار چاق كن 
ها  ذهن  در  تا  ببرند  و  بياورند  آنقدر  را  حداقلى 
دستمزدها  حداقل  تعيين  مبناى  عمًال  و  شود  ثبت 
گرفته شود و كارگران را به مطالبه مبلغى در همين 

حدودها راضى كنند. 
مديره  "هيئت  عضو  كيا  دهقان  على  رابطه  اين  در 
تاريخ  در  تهران"  كار  اسالمى  شوراهاى  كانون 
«نتيجه  است:  گفته  مهر  گزارى  خبر  به  بهمن   16
بررسى ها و اطالعات اوليه ما نشان مى دهد كه اگر 
واقعيت ها  كارگران را بر اساس  دستمزد  بخواهيم 
و بر اساس تورم تعيين و پرداخت كنيم، رقم بايد 

حداقل 680 هزار تومان باشد.»
هر كارگرى مى تواند اين سئوال را از آقاى دهقان 
كيا كند كه آيا واقعا جناب شان مى توانند با همان 
شد  مى  كه  را  چيزهايى  آن  همه  تومان،  هزار   680
با219 هزار تومان سال گذشته تأمين كرد، خريد و 

به خانه آورد؟!
كارگران  خوانده  خود  نماينده  اين  كيا  دهقان  آقاى 
حتى اگر در محاسباتش و دخالت تورم 30 درصدى 
هيچ  هم  دولت  رسمى  مراجع  سوى  از  شده  اعالم 
ادامه  از  قسمت  اين  به  و  باشد،  نكرده  اشتباهى 

مى گويد:  كه  باشد  پايبند  خودش  صحبت هاى 
رقم  كند.»،  مى  حركت  جلوتر  ما  از  هميشه  «تورم 
يك  احتساب  با  شان  محترم  شوراى  پيشنهادى 
تورم 50 درصدى كه در راه است بهيچوجه قدرت 
خريد كارگر را در همان سطح سال گذشته هم باقى 

نخواهد گذاشت!
سوى  از  هم،  پيشنهادى  رقم  همين  تازه  البته 
اقبالى  منوچهر  آقاى  و  نيست  پذيرفتنى  كارفرمايان 
اين  در  كار"  عالى  شوراى  در  كارفرمايان  "نماينده 
است:  گفته  پيشنهاد،  اين  به  واكنش  در  و  رابطه 
دارد،  تطابق  واقعيت  با  چه  اگر  كارگران  «پيشنهاد 

ولى قابل اجرا نيست.» 
واقعيت اين است كه كارگران اگر چه درطول حيات 
مبارزات شان  با  اينكه  عليرغم  اسالمى  جمهورى 
توانسته اند حداقل دستمزدهايشان را به درجه اى 
افزايش  اين  همواره  كه  آنجايى  از  اما  ببرند،  باال 
كمتر از ميزان نرخ تورم بوده است هر سال زندگى 
فقيرانه ترى از سال قبل داشته اند و با فقر و تنگدستى 

بيشترى دست و پنجه نرم كرده اند.
اين روزها ودر آستانه زمان تعيين حداقل دستمزدها 
در ميان كارگران و بويژه فعالين آنها اين توقع بايد 
بايد  تنها  نه  دستمزدها  حداقل  تعيين  كه  بيفتد  جا 
متناسب با ميزان تورم باشد كه بيشتر از آن نيز بايد 

مطالبه شود. 
كارگران و فعالين آنها بحق بايد روى اين توقع كه 
در سال هاى اخير در ميان كارگران مطرح بوده است 
كه چرا دستمزد يك كارگر نبايد برابر با درآمد يك 
نماينده مجلس باشد، بكوبند و در هر اجتماعى با 
صداى بلند فرياد برآورند كه چرا كارگر كه خالق 
زندگى  فقر  خط  زير  هميشه  ثروت هاست  همه 
با  و  خود  ميل  به  كااليى  صاحب  هر  چرا  كند؟! 
كااليش  براى  كه  دارد  را  حق  اين  دولت  حمايت 
نرخ تعيين كند، اما كارگر رأسا و مستقال حق تعيين 
نرخ يگانه كااليش، حق تعيين قيمت فروش نيروى 
كارش را ندارد؟! در اين اجتماعات، كارگران بايد با 
صداى بلند اعالم كنند كه ما خود، تعيين مى كنيم 
چند  به  را،  كارمان  نيروى  را،  مان  كاالى  تنها  كه 

مى فروشيم.
هر كارگرى در خلوت خود با محاسبات ساده اى 
در مى يابد كه با چه ميزان دستمزدى قادر خواهد 
و  خورد  از  اش  زندگى  مايحتاج  كل  هزينه  بود 
هزينه  تا  گرفته  مسكنش  و  پوشاک  و  خوراک 
تحصيل فرزندانش و... تأمين كند. او مى داند كه با 
چه دستمزدى از پس تأمين نيازهاى زندگى خود و 

خانواده اش برمى آيد. 
هردو  دستمزدها  افزايش  براى  مبارزه  جريان  در 
كارگرى كه با هم گپ مى زنند بايد بگويند كه بنظر 
آنها حداقل دستمزدها چقدر بايد باشد و نظرات هر 
كارش  واحد  عمومى  مجمع  در  بايد  كارگرى  تك 

انعكاس داشته باشد. 
جمع هاى  و  كارى  مراكز  و  موجود  تشكل هاى 
مطالبه،  اين  حول  گفتگو  و  بحث  ضمن  كارگرى 
همواره بايد برآورد حداقل دستمزد سال آتى خود 
را با اعتماد به نفس اعالم و از طريق مجمع عمومى 
در  و  برسانند  خود  واحد  كارگران  كليه  راى  به 
عموم  اطالع  به  سراسرى  و  وسيع  هماهنگى  يك 

برسانند. 
مادام كه در غياب تشكل هاى سراسرى و قدرتمند 
افزايش  مطالبه  نيستند  قادر  كارگران  كارگرى، 
دستمزدهايشان را رأسا و مستقال تعيين و از كانال 
دولت  و  كارفرمايان  به  كارگران  نمايندگان  شوراى 
تحميل كنند و شوراى عالى كار بناحق مرجع رسمى 
دستمزدهاست،  حداقل  تعيين  گيرى  تصميم  و 
كارگران بايد از طريق نمايندگانشان باالترين سطح 

دستمزدها را به اين ارگان تحميل كنند.
واقعيت اينست كه جز خود كارگران كسى نه مجاز 
ميزان  آنها  نيابت  به  كه  دارد  صالحيت  نه  و  است 
دستمزد هايشان را تعيين كند. تنها مرجع صالحيت 
دار تعيين دستمزدهاى كارگران، شوراى نمايندگان 

كارگران است. 
در طول سال هاى گذشته كارگران بارها با تجمعات 
اشكال  ديگر  به  و  نويسى هايشان  طومار  با  شان 
خواستار افزايش دستمزدهايشان شده اند. اما هيچگاه 
شاهد آن درجه از همبستگى كارگرى كه توازن قوا 
را به نفع كارگر رقم بزند نبوده ايم به همين دليل 
زورش نرسيده است كه افزايش واقعى دستمزد را 

به كارفرما و دولت تحميل كند. 
از  بيشترى  نسبى  نشانه هاى  خوشبختانه  اكنون 
اميد  و  مى خورد  بچشم  كارگرى  تشكل  و  وحدت 
تا  تجارب  از  استفاده  با  كارگران  كه  مى رود  اين 
در  و  گرفته  شكل  هاى  تشكل  به  متكى  و  كنونى 
حال شكل گيرى خود، كمپين وسيعى حول تعيين 
با  و  بيندازند  راه  آن  افزايش  و  دستمزدها  حداقل 
كه  دولت  ترفندهاى  و  طرحها  پيگيرانه  مبارزاتى 
كارگران  بيشتر  فقر  به  دادن  رسميت  جز  چيزى 

نيست، خنثى كنند.
هاى  تشكل  از  زيادى  تعداد  امسال  ماه  آذر  اواخر 
بزرگ و كوچك كارگرى در سراسر كشور فراخوان 
تحركاتى  دادند.  را  دستمزدها  افزايش  كمپين 
اينچنينى، الزم است در شكل يك كمپين سراسرى 
و  گيرند  بخود  ترى  سازمانيافته  و  وسيع تر  ابعاد 
هر  كه  گردند  توانمند  بايد  چنان  اينچنينى  ظروفى 
مطالبات  حول  را  كارگرى  بزرگ  و  كوچك  واحد 
افزايش  مشخص  مطالبه  حول  بار  اين  و  كارگرى 
گام  هر  برداشتن  طبعًا  بگيرند.  خود  در  دستمزدها 
اين واحدها بايد متكى به مجمع عمومى واحدشان 
و همگامى با واحد هاى ديگر كارگرى باشد. تالش 
براى فراگيركردن و گسترش دادن اين كمپين ها از 
سوى رهبران كارگرى و فعالين اين كمپين ها، الزم 
و  سليقه  و  نظر  اختالف  گونه  هر  از  دور  به  است 
در  و  كارگرى  رفاقت  و  همبستگى  مبناى  بر  صرفا 
راستاى اتحاد و وحدت هر چه بيشتر كارگرى عليه 
سرمايه باشد. بى شك كارگران متشكل در سنديكا 
هاى اتوبوسرانى تهران و نيشكر هفته و كارگران آن 
مراكز كارى كه همواره براى پيگيرى خواسته هاى 
كارگران  عمومى  مجمع  به  شان  سياسى  و  صنفى 
كمپين  اين  پيشقراوالن  از  ميتوانند  اند،  بوده  متكى 
باشند و شعار افزايش واقعى دستمزدها را در صدر 

مطالبات اين دوره خود بگذارند.
با راه اندازى چنين كمپينى به ابتكار فعاالن كارگرى 

و كارگران فى الحال متشكل نه تنها صداى 
مهم  خواست  اين  مطالبه  براى  كارگران 
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اميد  و  تر  رسا  كارگرى 
شد،  خواهد  تر  بخش 
شدن  متشكل  بستر  عمال 
هموارتر  آنها  بيشتر  هم  باز  هاى 

مى گردد.
كه  رژيمى  رژيم،  واكنش  احتماال 
حتى حقوق كارگران را شش ماه و 
يكسال هم گرو مى گيرد بى اعتنايى 
مطمئنا  اما  باشد،  ندادن  جواب  و 
قدرتمند  و  سراسرى  كمپين  يك 
و  تر  ضعيف  را  احتمال  اين  وقوع 
تر  محتمل  را  رژيم  نشينى  عقب 

مى كند. 
واقعيت اين است كه اگر اين كمپين 
هم نتواند به هدف اصلى اش كه در 
اين مقطع مشخص افزايش دستمزد 
است برسد، حداقل زمينه همبستگى 
كارگرى و پيشتازى به سوى تشكل 
مى كند.  تر  فراهم  را  كارگرى  يابى 
ايران،  امروز  كارگر  طبقه  كه  امرى 
تحقق  و  است  آن  نيازمند  شديدا 
اش  مطالبه  و  خواست  هر  قطعى 
مبارزات  و  تشكل  داشتن  گرو  در 

متشكل سراسرى است.
اگر آن دسته از كارگرانى كه پيشقدم 
سراسرى  كمپين  يك  اندازى  راه 
و  دستمزدها  حداقل  تعيين  حول 
نظر  بتوانند  ميشوند  آن  افزايش 
كارگران مراكز بزرگ و كليدى كار 
جلب  كمپين  اين  از  حمايت  به  را 
چنان  كنند،  سهيم  آن  در  عمًال  و 
طبقه  كل  نفع  به  را  قوايى  توازان 
كارگر تغيير خواهند داد كه ميتوان 
اميدوار بود كه كمپين به هدفى كه 

پيش رو گذاشته است برسد.
پيگير  كارگرى  فعالين  و  رهبران 
مبارزه براى تعيين حداقل دستمزدها 
جدى  بايد  چنان  آن،  افزايش  و 
اراده  اين  دل  از  كه  آيند  ميدان  به 
وكمپين  كميته ها  جديت،  اين  و 
اين  پيگيرى  براى  قدرتمندى  هاى 
سياسى  مطالبات  ديگر  و  خواست 
و اقتصادى كارگرى بيرون آيند. به 
هر اندازه در شكل گيرى اين كميته 
باشيم،  موفق  ها  كمپين  اين  و  ها 
پراكندگى هاى  بر  اندازه  همان  به 

كارگريمان غلبه كرده ايم. 
دستمزدها  افزايش  خواست  تحقق 
و هر خواست ديگر مان از حقوق 
به  تنها  و  ماست  انسانى  و  مسلم 
پشتوانه تشكل قدرتمند و سراسرى 
قدرت  اين  است.  تحقق  قابل  مان 
رابايد صاحب، و آن مطالبات و آن 

حقوق را بايد به چنگ آورد!
25 بهمن 1387

سپاه  كل  فرمانده   جعفرى،  على  محمد  ايرنا  گزارش  طبق 
پاسداران، در روز 21 بهمن بار ديگر بر وجود تهديد نرم 
عليه جمهورى اسالمى تاكيد گذاشت. به عقيده  او تهديد: 
«از جنس نرم اقتصادی، فرهنگي و سياسي است». او كه در 
گفت  مى كرد  صحبت  بزرگ  تهران  بسيج  فرماندهان  جمع 
مقابله با تهديد نرم را به نيروى بسيج  وظيفه   كه خامنه اى  
واگذار كرده است. او بر اين واقعيت تاكيد گذاشت كه خطر 
استدالل  كردن  محكم  براى  و  است  ايران  داخل  در  اصلى 
در  خطر  كه  بود  گفته   كه  آورد  قول  نقل  خمينى  از  خود 
داخل است و نگرانى او از داخل است. او يادآورى كرد كه 
همه  بسيجيان بايد راجع به اين خطر توجيه شوند و آماده  

مقابله با آن باشند. 
مدتى است كه فرماندهان نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى 
جانب  از  كه  مى كنند  صحبت  خطراتى  از  آن  رسانه هاى  و 
مردم كل نظام اسالمى و رژيم جمهورى اسالمى را تهديد 
ميكند. براى نمونه چند ماه پيش سرلشكر غالمرضا رشيد، 
تحوالت  از  مسلح،  نيروهاى  كل  ستاد  فرمانده  جانشين 
احتمالى بعنوان يك تهديد صحبت كرد. او گفت: «با كاهش 
داشته  تير   18 مانند  حوادثى  است  ممكن    ... نفت  قيمت 
باشيم كه بايد در اين زمينه مراقبت كنيم». و اكنون فرمانده  
سپاه پاسداران از تهديد نرم و ضرورت مقابله با آن، آنهم 
يك روز قبل از 22 بهمن، يعنى سالروز ساقط شدن حكومت 

پهلوى توسط قيام مردم صحبت مى كند. 
نظامى  غير  و  نظامى  كاربدستان  كه  است  ماهى  چند 
جمهورى اسالمى بر شدت سركوب افزوده اند. بازگرداندن 
و  اعدام ها  ازدياد  دستگيرى ها،  افزايش  خيابانها،  به  بسيج 
راستا  اين  در  سركوبگر  نيروهاى  قدرت  گذاشتن  بنمايش 
انجام گرفته است. اينكار به اين دليل ضرورى تر از گذشته 
شده است كه مردم و در راس آنها كارگران شجاعانه تر از 
تحقق  خواهان  مبارزاتى  اقدامات  به  زدن  دست  با  و  پيش 
مطالبات خود هستند و نقدهاى پايه اى خود از نظام حاكم 

است  دليل  همين  به  مى كنند.  بيان  علنا  را  سرمايه داران  و 
كه روسا و فرماندهان مرعوب كردن دوباره  مردم مبارز را 
در دستور گذاشته اند. اما شواهد بسيارى نشان مى دهد كه 
فرمانده   تا  شده  باعث  امر  همين  و  نشده اند  مرعوب  مردم 
اسالمى  جمهورى  كه  روزى  شب  در  پاسداران  سپاه  كل 
جشن پيروزى مى گيرد و سران بايد به دروغ هم كه شده  
از امنيت و اقتدار رژيم صحبت كنند، از وجود خطر براى 

نظام صحبت كند.
مردم  شديد  نفرت  مورد  اسالمى  رژيم  كه  اينست  واقعيت 
ايرن است و بطور كامل مورد قبول سرمايه داران نيز نيست. 
با به هوا فرستادن ماهواره و موشك حامل آن نيز مقبوليت 
كامل از جانب سرمايه داران تامين نمى شود. پس بايد با اين 
فرماندهان توافق داشت كه بله خطر واقعى است به داليلى 
كه بارها در برنامه ها بيان شده اند يك وضعيت انفجار آميز در 
كشور حاكم است. هر آن ممكن است كه در يك گوشه اى 
و جايى آتش فشان سرباز كند. خود فرماندهان بهتر از مردم 
مى دانند كه نيروهاى مسلحشان مى تواند توسط مردم به زانو 
يكى  كه  مى گيرند  را  روزى  جشن  دارند  خودشان  درآيند. 
ساير  و  ساواک  با  خاورميانه،  زمان  آن  قوى  ارتش هاى  از 
نيروهاى سركوبگرش در برابر نيروى بيكران مردم انقالبى 
و مبارز مچاله شده و از هم پاشيدند. اين از هم پاشيدگى 

مى تواند سرنوشت نيروهاى مسلح رژيم كنونى نيز باشد.
آنچه كه الزم است اينست كه فعالين كارگرى و تالشگران 
ساير جنبش هاى اجتماعى غافلگير نشوند و خود را براى 
احتماالت گوناگون آمده كنند. آنها بايد در عين حال توجه 
تحوالتى  رشيد  لشكر  سر  قول  به  اگر  كه  باشند  داشته 
اجتماعى و يا به قول ما انقالب بشود، رژيم فقط به بسيج و 
سپاه متكى نخواهد شد، بلكه ارتش را هم به ميدان خواهد 
آورد. بايد همه  احتماالت را سنجيد و ضمن پيشبرد وظايف 
روزانه براى يك خيزش احتمالى توده اى نيز برنامه داشت.

اين كارگر بيكار محمد رضا، فرزند ابراهيم، حدود 50 ساله  
و اهل شمال كشور معرفى شد. او در روز شنبه 26 بهمن 
در مقابل مجلس شوراى اسالمى خود را آتش زد و جانش 
را از دست داد. او در روز حادثه براى ديدن نماينده  محل 
زندگى خود به مجلس آمده و جواب رد شنيده و از درب 
مجلس رانده شده بود. روزنامه ى سرمايه، چاپ تهران، كه 
خبر را در 27 بهمن منتشر كرد، نوشت: «در نامه اى كه اين 
قربانى نوشته دليل خودسوزى را بيكارى عنوان كرده است 

و اينكه كسى توجهى به او نمى كند». 
همه  و  مخرب  تاثيراتى  كه  است  مصائبى  از  يكى  بيكارى 
جانبه اى بر زندگى، تندرستى و آينده  زنان و مردان كارگر و 
فرزندان آنها بجاى گذاشته است. محمد رضا، كارگر بيكارى 
كه جلوى مجلس خود را آتش زد، اوج تاثيرات مخرب اين 
مصيبت را به نمايش درآورد. رسانه ها نوشتند كه به هنگاميكه 
محمد رضا در آتش مى سوخت به نمايندگان گفته شد كه 
نامبرده جانباز شيميائى بوده  است. حراست بالفاصله دست 
در انبان پاپوش دوزيش كرد و اعالم نمود كه نامبرده معتاد 

و روانى بوده است و رئيس 
مجلس با تبحر اين دستكرد 
كرد.  تكرار  را  حراستش 
و  معتاد  كسى  اگر  گوئى 
روانى بود بايد در كوره هاى 

هيتلرى سوزانده شود.
محمد  دردناک  ماجراى 

نشان  ديگر  بار  شده،  كشيده  استيصال  به  كارگر  اين  رضا، 
به  بايد  بزرگى  و  كوچك  مسئله  هر  براى  كارگران  كه  داد 
ابراز  با  باشند.  متكى  هايشان  طبقه اى  هم  و  خود  نيروى 
همدردى عميق با خانواده ى محمد رضا بايد بياد آورد كه 
مجلس يك وراج خانه اى است كه براى نمايش دموكراسى 
و  دم  است.  شده  داده  ترتيب  جهان  كشور  مستبدترين  در 
نهادهايش،  دستگاه اين حكومت، از مجلس گرفته تا بقيه  
موضوع نفرت، مبارزه و اعتراض كارگران هستند و بايد در 

اولين فرصت ممكن به زباله دان تاريخ انداخته شوند. 

يك كارگر بيكار در مقابل مجلس خود را آتش زد!

نگرانى رژيم از وجود خطر داخلى
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شيرينى و گل در برابر شالق و شكنجه 
حسن رحمان پناه

از  دوتن   1387 بهمن   30 چهارشنبه  ظهر  از  قبل 
فعالين كارگرى و فعالين جنبش زنان سنندج، سوسن 
رازانى و شيوا خيرآبادى كه چند ماه پيش از سوى 
بى دادگاه رژيم اسالمى در سنندج  به اتهام شركت 
در مراسم اول ماه مه، روز جهانى كارگر سال جارى 
در اين شهر به شالق و زندان تعليقى محكوم شده 
بودند، در ساختمان دادگسترى سنندج حضور يافته 
و احكام شالق در مورد آنها به حكم قاضى شرع 
و توسط پاسداران اسالم و حاميان سرمايه به اجرا 
درآمد. زن ستيزان اسالمى به تن سوسن رازانى70 
ضربه و به شيوا خيرآبادى 15 ضربه شالق زدند و 
حكم سه سال زندان تعليقى نيز شمشير داموكلس و 

همچنان بر سر آنان آويزان است.
رژيم  كارگرى  ضد  و  سركوبگرانه  حاكميت  تحت 
جمهورى اسالمى، برپايى مستقل مراسم  روز جهانى 
كارگر از سوى كارگران و توده هاى مردم زحمتكش 
جرم محسوب شده و سالهاست كه مستوجب زندان، 
شكنجه، اعدام و صدور انواع احكام ضد انسانى و 
برپاكننده  فعالين  و  كارگران  عليه  وسطايى  قرون 
"جرم"  ظاهرا  است.  بوده  هايى  مراسم  چنين 
سوسن رازانى و شيوا خيرآبادى حضور در مراسم 
گراميداشت اول ماه مه روز جهانى كارگر است. اما 
واقعيت اين است كه غضب سران حكومت اسالمى 
آنان،  چون  زنانى  و  مقاوم  و  مبارز  زن  دو  اين  از 
"جرم"  چيز  هر  از  قبل  اينهاست.   از  بيشتر  بسيار 
آنان زن بودن، زن فعال و مترقى بودن، سر به زير 
نبودن و تسليم نشدن به قانون و شريعت اسالم و 

تن ندادن به فرهنگ عقب مانده و پوسيده 
مذهبى و مرد ساالر است. آنان بعنوان زن 
در روز جهانى كارگر شركت كرده اند، كه 
هم  و  بودن  كارگر  هم  بودنشان،  زن  هم 
جهانى بودن اين روز از نظر سران متحجر 
و حاكمان اسالمى سرمايه در ايران جرم 
است. سران رژيم اسالمى و شالق بدستان 

آنان، شيوا خيرآبادى و سوسن رازانى را شالق زدند 
تا به زعم خود از فعالين كارگرى سنندج، از زنان 
مبارز و برابرى طلب اين شهر و از همه انسانهايى 
كه سالها است مرز جنسيت، مليت و كشور را در 
جهانى  بزرگ  جامعه  از  عضوى  بعنوان  و  نورديده 
ابراز وجود مى كنند زهر چشم بگيرند. آنان سوسن 
و شيوا را شالق زدند تا پيشاپيش از برپايى مراسم 
هاى هشت مارس امسال جلوگيرى بعمل آورند، تا 
به خيال باطل خود، پدر، برادر و شوهر را بعنوان 
"صاحبان مطلق" و "نگهبان" فرزند و خواهر و همسر 
عمل نموده و با تشبثات "غرورانگيز"، مردساالرانه 
از رفتن زنان به اين مراسم ها و سازماندهى هشت 

مارس و اول ماه مه ها  جلوگيرى كنند. 
شهر  مردان  ميان  در  اى  حربه  چنين  به  توسل  اما 
سنگر  به  ايران،  مقاومت  سرخ  دژ  به  كه  سنندج 
برگزارى  سرخ،  پرچم  برافراشتن  و  طلبى  برابرى 

اول ماه مه ها، هشت مارس ها و... معروف 
انسانيت  عاشقان  ميعادگاه  آبيدرش  و  است، 
به  محكوم  همواره  است  بشريت  رهايى  و 
پدران  شهر،  اين  مردان  است.  بوده  شكست 
و برادران و همسرانى هستند كه خود مشوق 
پيكر  نصف  اين  خواهران،  و  مادران  زنان، 
خود، نيمه ديگر جامعه، سازندگان آن جنبش 
كوبيدن  درهم  براى  زنان  بنيانكن  و  پرقدرت 
بساط جهل و خرافه اسالمى و نظم سرمايه، 
براى شركت در سياست، امورات اجتماعى و 
اداره جامعه و خود سازماندهى عليه هر آنچه 

بيش  و  اند  بوده  گردانده،  حاكم  اسالمى  جمهورى 
از پيش و همدوش و همرزم با هم به پيمودن اين 

راه ادامه مى دهند. 
جمهورى اسالمى  در روز 30 بهمن تنها سوسن و 
مردم  سنندج،  سرخ  شهر  بلكه  نزد،  شالق  را  شيوا 
ايران و كل بشريت آزاديخواه وشركت كنندگان روز 
جهانى كارگر در سراسر جهان را به ضرب تازيانه 
كجى  دهن  اسالمى  رژيم  شنيع  كردار  اين  گرفت. 
فاحشى به كل بشريت آزاديخواه محسوب مى شود.  
درد اين 85 ضربه شالق راهمه ما، همه فعالين ضد 
نظام سرمايه و رژيم اسالمى، همه شركت كنندگان 
ديگر  و  مارس  هشت  و  مه  ماه  اول  سازماندگان  و 
با  جهان  كنار  و  گوشه  در  اعتراضى  هاى  حركت 
گوشت وپوست خود احساس كرديم. آن 85 ضربه 
شالق، تازيانه جهل و عقب ماندگى بر پشت و پاى 
انسانهاى شريف و مبارزى است كه به چيزى جز 

سعادت و رهايى انسان نمى انديشند. آن زنان مبارز 
آن  از  نيز  را  بدستان  شالق  مى خواهند  يارانشان  و 
طبقاتى  جامعه  محصول  كه  ننگين  و  پست  زندگى 

است نجات دهند. 
وقتى سوسن رازانى و شيوا خيرآبادى در زير تازيانه 
جانيان اسالمى در دارالمحكمه دژخيمان بودند، عده 
و  زنان  و  كارگرى  فعالين  و  مبارز  مردم  از  كثيرى 
جوانان معترض شهر سنندج در مقابل آن مركز فساد 
و سركوب تجمع نموده و براى بيرون آمدن اين دو 
به  كردند.  مى  شمارى  لحظه  سرافراز   و  مبارز  زن 
محض بيرون آمدن آنان هورا كشان و با پخش نقل 
و شيرينى و گل از آنها استقبال نموده و بوسه هاى 
محبت و تقدير آنان، التيام بخش زخم و تاول هاى 
ناشى از شالق، اين اثر جرم و جنايات رژيم اسالمى 
بر پيكر نستوه و مقاوم شيوا و سوسن، و جلوه اى پر 
شكوه از مقاومت در برابر پاسداران جهل و سرمايه، 

و پايدارى و سرافرازى در تداوم مسير مبارزه براى 
رهايى و برپايى جامعه اى بدور از زندان و شالق و 

ستم و استبداد بود.
 اگر شيوا و سوسن هنگام شالق خوردن تنها بودند، 
شكنجه،  و  شالق  اطاق  از  شدن  خارج  از  بعد  اما 
دهها و صدها تن با گل و شيرينى از آنان استقبال و 
در آغوششان گرفتند. خبر اين وحشيگرى اسالمى، 
اين قصاص مذهبى و زن ستيزانه در هرجا پيچيد. 
نام سوسن و شيوا و مقاومت سربلندانه آنها و رذالت 
صدها  و  دهها  را  اسالمى  جانيان  وحشيگرى  و 
و  مطبوعات  در  جهان  كنار  و  گوشه  در  نفر  هزار 
رسانه هاى تبليغى ديدند و شنيدند. بر مقاومت اين 
بدنشان  شالق  بر  و  فرستادند  درود  جسور  زن  دو 

نفرين.
ويسى  چراغ  جمال   68 سال  اسالمى  جمهورى 
در  سخنرانى  جرم  به  را  شيوا  و  سوسن  همشهرى 
اول ماه اعدام كرد. محمود صالحى و يارانش را به 
جرم كوشش براى برپايى اول ماه مه سقز، دستگير، 
را  شيوا  و  سوسن  امروز  كردند.  شكنجه  و  زندانى 
مى  تصور  اسالمى  حكومت  سران  مى زنند.  شالق 
جلو  مى توانند  اعدام  و  شكنجه  و  شالق  با  كنند 
توفان بنيان برافكن مردم ناراضى را سد كنند، تجربه 
عكس  سركوبگر،  و  ديكتاتور  نظام هاى  فروپاشى 
نشان  اسالمى  سركوبگران  براى  را  اميدهايى  چنين 

مى دهد.
جواب واقعى و مستحكم به شالق به دستان اسالمى 
و آمران آنها و قدردانى سرافرازانه از سوسن و شيوا 
و همه كسانى كه براى جامعه اى عارى از ستم و 
سركوب به دور از شالق و زندان زجر و زحمت 
كشيده اند، برپايى باشكوه 8 مارس و اول ماه مه هاى 

پيش رو است.
در جامعه اى كه به جاى دادگسترى و شكنجه گاههاى 
اسالمى، مدارس و دانشگاه، به جاى شالق بدست 
و شكنجه گر، انسانهاى آزاديخواه و برابرى طلب، 
تربيت كند، چنين جامعه اى بى شك گل و محبت 
خواهد  را  بيگانگى  خود  از  و  نفرت  شالق،  جاى 
توانايى واالى انسان نيز شكوفا  گرفت و ارزش و 

خواهد شد.
1/12/1387
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ارزش زن در اديان 
هميشه با خود فكر مى كنم چرا كسانى كه پيامبران 
آسمانى و مقدس ناميده مى شوند همگى مرد بوده اند 
و جنس زن در پيدايش افكار مذهبى  نقشى نداشته 
است. و همين عامل باعث شده است كه اين ذهنيت 

در من بوجود آيد كه دين و مذهب و 
كتاب هاى آن پديده اى است ساخته 
با  مردان  همين  و  مردان.  پرداخته  و 
القاى اينكه قوانين حاكم بر مذاهب 
ناپذير  مختلف قوانينى ازلى و تغيير 
منتسب  كتب  اين  محتويات  و  است 
خداوند  نام  به  آسمانى  موجودى  به 
است، نويسندگان اين كتاب ها را در 
و  انسانى  ضد  موارد  به  پاسخگويى 
خرافى موجود در آنها مبرى مى كند.    
به  متعلق  همواره  مذهبيون  دنياى 
اين  در  است  ممكن  است.  مردان 

مورد استثناء وجود داشته باشد اما بسيار نادر بوده و 
ما آنها را هم فقط در قصه ها و احاديث خوانده ايم  
به  ورود  شايستگى  زنان  همواره  نيز  ما  عصر  در  و 

دنياى رهبران و پيشگامان روحانى را نداشته اند. 
در  ويژه  به  مذاهب  و  طبقات  پيدايش  آغاز  از 
دوران هايى كه روحانيون اين مذاهب داراى قدرت 
روبرو  ظلم  و  نابرابرى  با  زن  جنس  همواره  بودند 

بوده است. 
به طور مثال همانطوركه در بسيارى از كتب آسمانى 
مثل تورات، انجيل و قرآن بيان شده است نخستين 
زن براى آسايش مرد يا آدم آفريده شده است و در 
انتها هم به دليل فريب مرد موجب خشم  خداوند 

قرار مى گيرد. 
آيا بايد ديد كه اين دين هاى آسمانى همانگونه كه 
واقع  در  يا  اند،  داده  هويت  زنان  به  كنند  مى  ادعا 
زنان  واقعى  كرامت  و  ارزش  بردن  بين  از  باعث 

شدند. 
در سوره نساء آيه 15 چنين بيان شده: «و از زنان 
از  تن  چهار  شوند  مى  زنا  مرتكب  كه  كسانى  شما 
اگر  پس  گيريد  گواه  آنان  بر  مسلمانان  خود  ميان 
شهادت دادند. آنان (زنان) را در خانه ها نگاه داريد 
قرار  آنان  براى  راهى  خدا  يا  رسد  فرا  مرگشان  تا 

دهد». 
و در همان سوره آيه 34 گفته شده: «مردان، سرپرست 
زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى 
خرج  اموالشان  از  آنكه  دليل  به  نيز  و  داده  برترى 
پاس  به  و  فرمانبردار  درستكار  زنان  پس  مى كنند. 
آنچه خدا براى آنان حفظ كرده اسرار شوهران خود 
را حفظ مى كنند. و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم 
داريد نخست پندشان دهيد و بعد درخوابگاه ها از 
بزنيد،  را  آنان  نكرد  تأثير  اگر  و  كنيد  دورى  ايشان 
هيچ  آنها  بر  ديگر  كردند  اطاعت  را  شما  اگر  پس 
راهى براى سرزنش مجوييد، كه خدا واالى بزرگ 

است». 
خداوند  شود  مى  مالحظه  چنانچه  آيه  اين  طبق  بر 

مردان را به دو دليل به زنان برترى داده : 
1. خواست خداوند به برترى مردان بر زنان   

خرج  زنان  براى  خويش  مالهاى  از  مردان  زيرا   .2
كرده اند. 

گفت  بايد  اول  مورد  بررسى  در 
امروزه با پيشرفت جوامع بشرى و 
علم و تكنولوژى و مبارزات خود 
زنان براى رسيدن به حقوق هاى 
انسانى خود زنان موفق شده اند 
كه پابه پاى مردان در بسيارى از 
عمال  و  روند  پيش  به  ها  زمينه 
نشان دهند كه توانايى آن را دارند 
كه نه تنها كارانديش خود باشند 
اجتماعى  هاى  مسئوليت  بلكه 
دوش  به  نيز   ... و  اقتصادى  و 

بگيرند. 
در بررسى مورد دوم كه با توجه به توضيح باال و 
شركت فعال زنان در عرصه هاى اجتماعى و مبارزه 
براى كسب استقالل اقتصادى  پايه هاى اين اصل 

كامال توخالى است. 
اين  توجيه  در  روحانيون  بدنى  تنبيه  بخش  در   .3
عمل وحشيانه و غير انسانى مى گويند: «تنبيه بدنى 
در مورد افراد وظيفه نشناسى مجاز شمرده شده كه 
هيچ وسيله ى ديگرى درباره  آنها مفيد واقع نشود. 
به  منحصر  كه  نيست  اى  تازه  موضوع  اين  اتفاقًا 
اسالم باشد، بلكه در اديان ديگر به كار رفته است». 
با  صرفا  تواند  مى  زن  براى  مجازات  آيه  اين  طبق 
نگرانى مرد از نافرمانى زن شروع شود. اين مجازات 
مرحله به مرحله به پيش مى رود. ابتدا پند، سپس از 
نظر جنسى و در انتها نوبت به تنبيه جسمى مى رسد. 
در واقع زندگى و جان زن مى تواند بازيچه دست 
ابراز  براى  زن  تالش  هرگونه  كه  گيرد  قرار  مردى 
وجود و حركتى مستقل را مى تواند نافرمانى و كار 
بد قلمداد كند و سرنوشت او كامال در اختيار مرد 
است. اما نافرمانى از فرد به فرد، از گروه به گروه، 
از جامعه اى به جامعه اى متفاوت است. در اينجا 
بايد معيارها و ارزش ها كامال مشخص شود و اينكه 
چگونه يك مرد صالحيت اين تشخيص را دارد و 

اگر دارد از كجا كسب كرده است. 
آيا بهترين و معقول ترين عكس العمل در اين موارد 
اختالف  بلكه  نافرمانى  نه  را  آنها  نام  شود  مى  كه 
مسلما  نيست؟  كردن  گفتگو  گذاشت،  سليقه 
درست ترين كار در صورتى كه اختالفات قابل حل 
تنبيه  با  آيا  است.    زوجين  جدايى  نباشند،  شدن 
بدنى مى شود انسانى را مجبور به اطاعت كرد، كه 
اگر بدين گونه بود رژيم اسالمى كه سالهاست رژيم 
خشونت و ارعاب است در اين امر موفق بود. و با 
يك مقايسه مى توان پى برد كه در مورد حقوق زن 
موازين  و  احكام  با  مشترک  زندگى  يك  در  مرد  و 
مذهبى تفاوت هاى بنيادى بسيارى با حقوق طبيعى 

و حقوق بشر در  قرن بيست و يكم وجود دارد. 

به موارد زير هم دقت كنيد. 
اى مردم زنها از ايمان و ارث و خرد كم بهره هستند. 
اما نقصان ايمانشان به جهت نماز نخواندن و روزه 
نقصان  جهت  روزهاى حيض، و  نگرفتن است در 
خردشان آن است كه در اسالم گواهى دو زن بجاى 
گواهى يك مرد است  و از جهت نقصان نصيب و 
بهره هم ارث آنها نصف ارث مردان مى باشد. پس 
از زنهاى بد پرهيز كنيد، و از خوبشان برحذر باشيد، 
در گفتار و كردار پسنديده از آنها پيروى نكنيد تا در 

گفتار و كردار ناشايسته طمع نكنند. 
كوتاه  سخنان  و  ها  نامه   ، ها  خطبه  البالغه،  (نهج 
اميرالمؤمنين به قلم فيض السالم ، جلد6-1 ، تهران 

چاپخانه آفتاب ، ص 171- 170) 
بدتر  و  است  بد  صفاتش)  و  زن (احوال  چيز  همه 
نيست  اى  چاره  را  مرد  آنستكه  اوست  در  چيزيكه 

از بودن با او. 
كوتاه  سخنان  و  ها  نامه   ، ها  خطبه  البالغه،  (نهج 
اميرالمؤمنين به قلم فيض السالم ، جلد6-1 ، تهران 

چاپخانه آفتاب ، ص 1182-1183) 
مستحب است در شوهر دادن دخترى كه بالغه است 
يعنى مكلف شده عجله كنيد، حضرت صادق عليه 
آنستكه  مرد  هاى  سعادت  از  يكى  فرمودند  السالم 

دخترش در خانه او حيض نبيند. 
انجام  مؤسسه   ، خمينى  اهللا  روح  المسائل   توضيح 

كتاب سال 1359 ، مسئله 2459 ص 430 
و  كند  عقد  خود  براى  را  نابالغى  دختر  كسى  اگر 
پيش از آنكه 9 سال او تمام شود با او نزديكى كند و 
دخول كند چنانچه او را افضا نمايد هيچوقت نبايد 

با او نزديكى كند. 
توضيح المسائل  روح اهللا  خمينى ، مؤسسه انجام 

كتاب سال 1359 ، مسئله 2410 ص 423 
يا  نابالغ  فرزند  براى  تواند  مى  پدرى  جد  و  پدر 
است  شده  بالغ  ديوانگى  حال  به  كه  خود  ديوانه 
ازدواج كنند. و بعد از آنكه طفل بالغ شد يا ديوانه 
اند  كرده  او  براى  كه  ازدواجى  اگر  گرديد،  عاقل 
اگر  و  بزند  بهم  آنرا  تواند  نمى  نداشته  اى  مفسده 

مفسده اى داشته مى تواند ان را بهم بزند. 
انجام  مؤسسه   ، خمينى  اهللا   روح  المسائل  توضيح 

كتاب سال 1359 ، مسئله2510 ص440 
بله همانطور كه حدس زده ايد در اينجا منظور از 
نابالغ دخترى است كه كمتر از 9 سال دارد. آيا دختر 
و  ازدواج  تواند  مى  ساله    9 از  كمتر  يا  و  ساله   9
همخوابگى كند، دخترى كه هنوز در سنين بچگى به 
سر مى برد و احتياج به نوازش والدين دارد، آيا اين 
دختر بچه مى تواند سالمت روحى و جسمى خوبى 
داشته باشد. در دنياى متمدن امروز اسم اين عمل 
فاجعه  عمق  به  نامند.  مى  خردساالن  به  تجاوز  را 
را  اى  بچه  دختر  توان  مى  چگونه  كنيد  فكر  بيشتر 
بالغ  مرد  يك  و  ديوانه  يك  با  همخوابگى  حال  در 

تصور كرد. 
از  فقط  زيرا  است  مرد  از  حقيرتر  زن 

سيروان پرتونورى
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است..                     شده  آفريده  مرد  بدن  از  بخشى 
آمبروز ( از كتاب « كليسا و جنس دوم ») 
آيا نمى دانيد كه شما حوا هستيد؟... شما 
دروازه هاى شيطان هستيد ... چه آسان مرد را نابود 
كرديد، تصوير خدا را. به دليل مرگى كه براى ما به 
وجود آورديد، حتى پسر خدا نيز ناچار از پذيرش 

مرگ شد. 
كتاب  (از  ميالدى  سوم  و  دوم  قرنهاى  ترتوليان، 

كليسا و جنس دوم) 
مرد به شكل خدا آفريده شد نه زن ، زن بدون مرد 

كامل نيست ، مرد بدون زن كامل است. 
كتاب  (از  ميالدى  پنجم  قرن   « قديس   » آگوستين 

نامه هاى بهشت) 
برابرى زن با مرد مغاير طبيعت است. مردان مى توانند 
چندين زن داشته باشند. شوهر و بچه داشتن بهتر از 

نداشتن آنهاست .. 
هاى  نامه  كتاب  (از  ميالدى  قرن 16   ، كالون  جان 

بهشت) 
ثابت  نه  و  است  استوار  نه  كه  است  حيوانى  زن 
قدم ، بلكه كينه توز است و زيانكار ... و منبع همه 
مجادالت و نزاع ها و بى عدالتى ها و حق كشى ها. 

آگوستين « قديس » از كتاب سيماى زن در فرهنگ 
ايران 

از  نكنيد،  انصاف  يتيمان  كار  در  كه  داريد  بيم  اگر 
سه  تا  سه  تا،  دو  تا  دو  داريد،  خوش  چه  هر  زنان 
كه  داريد  بيم  اگر  و  بگيريد.  تا،  چهار  تا  چهار  تا، 
عدالت نكنيد، فقط يك زن يا كنيزى كه مالك آنيد. 
اين مناسب تر است كه ستم نكنيد. كابين زنان را 
خاطر  رضاى  به  آنرا  از  چيزى  اگر  بدهيد.  برغبت 
بشما واگذاشتند، شيرين و گوارا بخوريد. اموالتان را 
كه خدا قوام كار شما كرده به كم خردان ندهيد، از 
آن روزيشان دهيد و بپوشانيدشان و با آنها سخنى 

پسنديده گوئيد. 
سوره نساء ، آيه هاى 3-4-5 

نقل قولها را يكبار ديگر بخوانيد، البته سخن بسيار 
اقيانوس  از  اندكى  بسيار  هاى  نمونه  اينها  است، 
انسانى  ضد  رفتارهاى  و  ها  نابرابرى  پايان  بى 
گنجد.  نمى  صفحه  چند  اين  در  و  است  آشكار 
مذاهب  پيدايش  از  بعد  مطالب  اين  به  توجه  با  آيا 
واقعى  جايگاه  زنان  مردان،  ساز  دست  و  دروغين 
اين  تمامى  در  بازيافتند؟  را  خود  واالى  كرامت  و 
بلكه  مرد،  نيم  تنها  نه  زن  وجودى  ارزش  جمالت 
در بسيارى از موارد اصال به حساب نيامده و يا به 
و  غيركامل  و  محتاج  و  ناقص  هاى  انسان  صورت 
كم خرد تعريف شده. چگونه مى توان زنان مبارزى 
هر  از  دور  به  برابر  و  آزاد  جامعه  يك  راه  در  كه 
مدارج  باالترين  در  كه  را  نابرابرى  و  تبعيض  گونه 
قرارگرفته  و....  اقتصادى  فرهنگى،  سياسى،  علمى، 
اند، مادران فداكار و زنان مبارز در راه آزادى را به 
كم خردى متهم كرد. تمامى اين سخنان مربوط به 
بنيادين  بربريت است و تضادى  جاهليت و  دوران 
با يك سيستم انسانى دارد.  بخصوص در ايران كه 
بعد از سركار امدن ارتجاعيون مذهبى با استفاده و 
مختلف  تفسيرهاى  و  الهى  كتاب  همين  به  استناد 
ميزان ظلم و ستم را بر زنان ايرانى مضاعف كرده و 
آنرا به كارى قانونى و روزمره تبديل كرده اند. بياييد 
بيشتر روى اين مسئله تعمق كنيم. انسان، مرد يا زن، 
يك بار بدنيا مى آيند و فقط يك بار حق و شانس 
زندگى دارند، چگونه مى توان با خودخواهى تحت 
هر نام و هر مذهبى اين حق و شانس را از نيمى 
از انسان ها گرفت. چگونه زنان  به عنوان يك زن 
مى توانند به كتابى اعتقاد داشته باشند كه تقريبا در 
در  كه  كند  مى  گفتگو  مردان  با  خداوند  آن  تمامى 
و  متمدن  جامعه  آيا  كنند.  رفتار  چگونه  زنان  مورد 

پذيرد.  مى  نابرابرى را  روابط  چنين  امروز  پيشرفته 
قضاوت با شماست.

نوع  اين  از  رهائي  كسب  برای  ستمديده  زنان 
پا  خود  بايد  مي  ارتجاعى  و  زن  ضد  فرهنگ هاى 
به صحنه نبرد انقالبى گذارند؛ آنها به تجربه نشان 
قبول  براى  عظيمى  انقالبى  ظرفيت  كه  داده اند 
مسئوليت های بيشتر در مبارزه با رژيم  اسالمي و 
گرد  با  بايد  مى  دارند؛  حاكم  مردساالرانه  مناسبات 
بخش  رهايى  علم  كه  كمونيسم   پرچم  زير  آمدن 
بشريت است با سالح خشم خود، دو هدف عمده 
را جدى تر نشانه روند: اول رژيم  اسالمي بمثابه 
دوم  و  ستمگرانه،  مناسبات  استمرار  اصلى  عامل 
جامعه طبقاتى و مناسبات مردساالرانه حاكم در آن.
ستم بر زن، جزئى الينفك از دستگاه ستم و استثمار 
است. اين ستم با شكل گيرى و ظهور طبقات ظاهر 
گشته و با رسيدن به عصر كمونيسم  به رهائى كامل 
بشر از انواع و اقسام ستم و استثمار نابود خواهد شد. 
نه فقط اسالم بعنوان شكلى از روبناى ايدئولوژيك 
نظم كهن، بلكه ساير اديان نيز ستم بر زن را تاييد 
كرده و تحكيم مي بخشند. اما تيغ نقد جنبش رهايى 
زنان و ديگر جنبش هاى اجتماعى در ايران احكام  

ارتجاعى اسالمي را آماج قرار مي دهد.
راه رهائي از اين ستم نيز، راهى جدا از نابودی جامعه 
طبقاتى و رفع هرگونه ستم و استثماری نيست. اين 
راه تنها با رهبرى طبقه كارگر و حزب پيشاهنگش 
آگاه،  كارگر  طبقه  شود.  طى  پيروزمندانه  تواند  مى 
مناسبات توليدی موجود، مناسبات اجتماعي منطبق 
را  آن  از  گرفته  نشئت  تفكرات  و  ها  ايده  و  آن  بر 
تمامًا سرنگون خواهد ساخت. ستم بر زن نيز جزئى 

از اين جهان كهنه و محكوم به نابودى است.

رسوائى پاداشهاى 
كالن در بانكها

خبر داغ رسانه هاى اين مدت پرداخت پاداش هاى 
ميلياردى مديران ارشد بانكهاى آمريكائى و اروپائى 
 Mirrill Lych ليچ  مريل  بانك  بود.  خود  به 
ماليات  پول  از  دالر  ميليارد   20 اينكه  با  آمريكائى 
دالر  ميليارد  دسامبر 4  آخر  در  گرفت  را  دهندگان 
سه  در  فقط  بانك  اين  داد.  پاداش  خود  مديران  به 
ميليارد  نيم  و  يك  و  بيست  سال 2008  آخر  ماهه  
ميليارد   45 كه  گروپ  سيتى  بانك  داد.  ضرر  دالر 
از  گذشته  گرفت،  را  دهندگان  ماليات  پول  از  دالر 
قيمت  به  شخصى  جت  هواپيماى  يك  پاداش ها، 
80 ميليون دالر براى هيئت مديره سفارش داد كه 
آنرا زير فشار خشم سوزان مردم لغو كرد. بانكهاى 
چهار  و  ميليارد   18 مجموع  در  آمريكائى  بزرگ 
كه  دادند  پاداش  خود  مديران  به  دالر  ميليون  صد 
در  بانكها  شد.  عامل ها  مدير  نصيب  سهم  بيشترين 
خود  ارشد  مديران  به  كالنى  پاداشهاى  نيز  اروپا 
داده اند. براى مثال بانكهاى بريتانيا 16 ميليارد دالر 

به مديران بانكها و مخصوصا روساى هيئت مديره 
پادش داده اند. از ميان اين بانك ها ميتوان به بانك 
توسط  آن  سهام  صد  در   68 كه  كرد  اشاره   RSB
پول ماليات دهندگان و بوسيله ى دولت خريده  شده  
است و با اين حال 1 ميليارد پوند به مديران ارشد 

بانك پاداش داده است. 
ميان  در  سوزانى  خشم  ميلياردى  پاداش هاى 
ماليات دهندگان آمريكائى و اروپائى ايجاد كرد. آش 
چنان شور شد كه اوباما، رئيس جمهور آمريكا، ناچار 
گوردون  و  بنامد  آور"  "شرم  را  ها  پاداش  اين  شد 
براون، نخست وزير بريتانيا، آنها را غير قابل قبول 
بناميد. اين دولتها اكنون محدوديت هائى براى دادن 
مالى  كمك  كه  كرده اند  ايجاد  بانكهائى  در  پاداش 
از  بانكداران  از  بعضى  كرده اند.  دريافت  را  دولتى 
گرفتن پاداشها ابراز تاسف كرده و قول بازپس دادن 

آنها را داده اند.
بخش  در  ريشه اش  گرچه  كنونى  اقتصادى  بحران 
توليدى بود، اما چهره ى هولناكش را ابتدا در جوالى 
2007 در بخش مالى در آمريكا نشان داد و بدنبال 
در  را  بحران  و  رسيد  دنيا  در  ديگر  بانكهاى  به  آن 
را  خدمات  و  بارزگانى  و  كرد  تشديد  توليد  بخش 
هم درنورديد. در همان وقت كسانى مثل مك كين 
در  جمهوريخواهان  كانديداى   Jan McCain

مقابل اوباما، فساد در ميان بانكداران و مديران مالى 
را عامل بحران كنونى برشمرد. 

نظام  ذاتى  بحران  كه  است  گفتن  به  الزم 
سرمايه داريست و فاسد بودن بانك داران عامل اصلى 
بحران كنونى نيست. دليل ساده ى اين امر اينست كه 
همين بانك داران فاسد در دوره ى رونق نيز روساى 
همين بانك ها بوده اند. اما در حرف جان مك كين 
دغل  و  دزد  كه  اينست  آن  و  است  نهفته  حقيقتى 
بودن اين بانك داران نقشى در تشديد بحران ايجاد 
بازى كرده است. اكنون اين دزدان و اين بانك داران 
فاسد از پول ماليات دهندگان نيز نگذشته و دارند با 
پول هاى آنان پاداش هاى ميلياردى به خود داده  و با 

بقيه  آن جت شخصى سفارش مى دهند.
خشم  ابراز  با  اروپائى  و  آمريكائى  كارگران  اينكه 
خود توانستند راه گرفتن پاداش هاى ميلياردى را سد 
كنند گامى مثبت است. در حال حاضر كه كارگران 
امكان در هم كوبيدن نظام سرمايه دارى بعنوان عامل 
اصلى بحران و مسبب تمام  مصائب گريبانگير بشر 
بار  از  بخشى  تا  كنند  كارى  بايد  حداقل  ندارند  را 

سنگين اين بحران بر دوش سرمايه داران بيافتد.
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به   (Neoliberalism) نئوليبراليسم  روزها  اين 
مدرن،  دارى  سرمايه  بر  مسلط  ايدئولوژى  مثابه 
كشنده اى  و  عميق  جانبه،  همه  چالش هاى  با 
به  نئوليبراليسم  گذشته،  سال   25 در  روبروست. 
عنوان اصول و قوانين بازار و سياست عدم مداخله 
خود  ايدئولوژى  يك  چون  هم  اقتصاد،  در  دولت 
پسند و متضمن اعمال مجموعه اى از برنامه ها و 
سياست هايى كه به نحوى تزلزل ناپذير در ضديت 
با حقوق مدنى و در راستاى كاهش استانداردهاى 
سرتاسر  در  كارگر  طبقه  معيشت  سطح  و  زندگى 

جهان جهد نمود، عرض اندام كرده است.
اقتصاد  دامنگير  كه  عظيمى  بحران  اما  اكنون 
سرمايه دارى گرديده و دولت ها را مجبور به دخالت، 
كنترل و حتى ملى كردن بنگاه ها و موسسات مالى 
همگان  برابر  در  را  پرسش  اين  نموده،  اقتصادى  و 
قرار داده كه آيا بحران كنونى به حيات نئوليبراليسم 

پايان داده است؟
به نظر مى رسد كتاب قانون نئوليبراليسم پاره شده 
است. مارتين ولف (Martin Wolf) از فاينينشيال 
تايمز (Financial Times) كه روز شمار بحران 
را از آغاز سقوط بير استئرنز(Bear Stearns) در 
مارس گذشته ثبت كرده است، مى نويسد: «جمعه 
چهاردهم مارس را به ياد بياوريد، روزى كه روياى 
بازار آزاد سرمايه دارى جهانى مرد! ما براى سه دهه 
به سوى ايجاد بازارى پيش رفتيم كه از سوى همين 
سيستم مالى مفلوک هدايت مى شد. همزمان با اقدام 
براى نجات بير استئرنز، بانك مركزى، نهاد مسئول 
و  آمريكا  متحده  اياالت  در  پولى  گذارى  سياست 
اعالم  دارى  سرمايه  آزاد  بازار  در  اصلى  بازيگر 
نمود، اين بحران سرتاسرى است و در ادامه جوزف 
داچ  عامل  مدير   (Joseph Ackerman) آكرمن 
بانك اعتراف كرد: من ديگر بيش از اين به قدرت 
 (Self-healing) بازار در ترميم و بازسازى خود
اعتقادى ندارم، بى نظمى همه عرصه هاى آن را در 

نورديده است».
به موازات آن كه بحران هم چون تندبادى مهيب، 
امواج افكار و آگاهى عمومى را به جنبش در آورد، 
مطبوعات نيز افكار و ايده هاى مشابه اى را ليكن 
ديلى  ساختند.  منعكس  تر  ضعيف  سطحى  در 
سپتامبر   17 تاريخ  به  خود  سرمقاله  در  اكسپرس 
را  بريتانيا  ها  كالش  ندهيد  «اجازه  نوشت:   2008
نابودى  با  انگليسى  خانواده  ها  ميليون  كنند.  نابود 
كشور  اقتصاد  گرفتن  قرار  نتيجه  در  خود  معيشت 
بر لبه پرتگاه فاجعه كه سقوط آن محصول آزمندى 
و حماقت مشتى كالش و مفتخور صاحب سرمايه 
است  جالب  هستند».  روبرو  باشد،  مى  عظيم  هاى 
به  سرمايه  خدايگان  و  دنيا  سالطين  يكباره  به  كه 

كالشان، سفته بازان و محتكران بدل مى شوند.
رون ويليامز(Rowan Williams) سفته بازى را 
است  معتقد  او  داند.  مى  بحران  بروز  اصلى  علت 
سفته بازى در سال هاى اخير سبب كسب سودهاى 
نجومى در عرصه فعاليت هاى مالى بوده است. او 

هاى  ثروت  كه  است  اين  كند: «واقعيت  مى  اضافه 
از  تصور  غيرقابل  سطحى  موازات  به  اى،  افسانه 
معامالت كاغذى و جعلى به همراه درآمدهاى غير 
محسوس، وراى سودهاى معمول سوداگران بوجود 

آمده اند».
را  بانكداران   (John Sentamu) سنتامو  جان 
يك  «براى  دهد:  مى  قرار  خطاب  چنين  پرده  بى 
تماشاچى نظير من، آنانى كه سهام HBOS را خيلى 
حساب شده 190 ميليون پوند زير قيمت واقعى به 
كلمه  دقيق  معناى  به  فروختند،  لويدز  بيمه  كمپانى 
ها  دارايى  كنندگان  لخت  و  بانك  واقعى  سارقين 

هستند».
سرمايه درباره  گويى هاى صاحبان  وارونه  يكى از 
بحران مالى، اين طنز مضحك است كه گويا برنامه 
مقابله با فقر با هزينه اى معادل 5 ميليارد دالر براى 
تشديد  را  بحران  كودک،  ميليون   6 زندگى  نجات 
مدعى  توانند  مى  دنيا  سالطين  چگونه  است.  كرده 
شوند كه هزينه نجات فقرا گران تمام شده و بحران 
را تشديد كرده است، در حالى كه آنان تنها درعرض 
يك هفته 140 برابر اين مبلغ را براى نجات سيستم 

بانكى درهم شكسته خود تأمين نمودند؟!
آنچه اين روزها ظاهرا بحران مالى ناميده مى شود در 
واقع بحران نظام سرمايه دارى است. در يك اقتصاد 
يگانه  پول  ريزى،  برنامه  بدون  و  غيرمتمركز  آزاد، 
ماركس  چنانچه  است.  مردم  ميان  رابط  و  پيوندگاه 
توضيح مى دهد: «تا آن هنگام كه عنصر اجتماعى 
به  اينروى  از  و  كاال  پولى  موجوديت  مثابه  به  كار 
عنوان يك شئ خارج از پروسه توليد واقعى ظاهر 
مى گردد، بحران مالى، مستقل از بحران هاى جارى 
يا هم چون عامل تشديد كننده آنها، امرى اجتناب 

ناپذير است».(كاپيتال جلد سوم، ص 649)
ظهور نئوليبراليسم

اقتصادى  طوفان  يك  پى  در  نئوليبرالى  ايدئولوژى 
جنگ  از  بعد  اقتصادى  رونق  طالئى  دوره  به  كه 
دوم جهانى خاتمه بخشيد، پا به عرصه ظهور نهاد. 
بحران  اولين  شاهد  جهان   1973-74 سال هاى  در 
حد  دوره  آن،  از  قبل  بود.  دارى  سرمايه  عمومى 
فاصل سال هاى 1948 تا 1973 عصر طالئى رونق 
مى  محسوب  جهانى  دارى  سرمايه  براى  اقتصادى 
گرديد، به طورى كه توليد سال به سال افزايش مى 
قابل  استانداردهاى  حد  در  زندگى  سطح  و  يافت 
تقريبا  دوره  اين  در  اشتغال  بود.  شده  حفظ  قبول 
حفظ  منظور  به  دارى  سرمايه  و  نمود  مى  كامل 
گردش چرخ توليد و جريان كسب سود، توان ارائه 
امتيازهاى اقتصادى و اجتماعى به جامعه را دارا بود. 
در اين دوره طبقه كارگر الاقل در كشورهاى پيشرفته 
سرمايه دارى موقعيتى مناسب براى چانه زنى بر سر 
دستمزدها و كسب ساير مزاياى اجتماعى را احراز 

نموده بود.
سرمايه  طالئى  برعصر  حاكم  اقتصادى  ايدئولوژى 
 John)كينز مينارد  جان  تئورى  همانا  دارى، 
Maynard Keynes) بود. اكنون روشن است كه 

فرمول هاى اقتصاد كينزى موجد ظهورعصر بزرگ 
رونق و يا طوالنى شدن آن نبوده است. اين موضوع 
درهمان زمان و در سال 1960 از سوى تد گرنت 
(Ted Grant) در مطلبى به نام «آيا ركود اقتصادى 

در چشم اندازست؟» اثبات گرديد.
ركود نسبى اقتصاد در سالهاى 74- 1973 موجب 
يك شوک بزرگ سياسى نيز گرديد. طبقه كارگر در 
دستاوردهاى  از  دفاع  براى  المللى  بين  مقياس  يك 
خود در دوره بعد از جنگ دوم بسيج شده بود. طبقه 
حاكم نيز براى حفظ منافع خود تصميم گرفته بود كه 
سطح استانداردهاى زندگى را با هدف بازگرداندن 
نرخ رشد سود مطلوب خود كاهش دهد. در نتيجه 
كشمكش ميان دو طبقه كارگر و سرمايه دار، موجى 
از جنبش هاى انقالبى سرتاسر جهان سرمايه دارى 
را فرا گرفت. تمام آن احكام قطعى اوليه اقتصادى 
متزلزل و به چالش كشيده شدند. به عالوه همپاى 
افزايش سريع بيكارى، اقتصاد جهانى با افزايش رو 
به تزايد قيمت ها نيز مواجه گرديد. محرک اصلى 
در  نفت  قيمت  بحران  تورم،  كننده  رها  عامل  و 
چنين  اين  از  قبل  تا  بود.  و 1979  سال هاى 1973 
پديده اى كه تورم ـ ركود (Stagflation) خوانده 
مى شود و روند بروز تورم به همراه ركود را نشان 
نمود.  مى  سابقه  بى  جهانى  اقتصاد  در  دهد،  مى 
نئواليبراليسم پا به  بدينسان در بطن چنين شرايطى 

عرصه ظهور نهاد.
تنى چند از اقتصاد دانان راستگرا كه ميلتون فريدمن 
فالكت  مفتخر  پدر   (Milton Friedman)
بود،  شده  شناخته  اى  چهره  آنان  ميان  در  جهانى! 
مطابق  كه  بودند  نپذيرفته  هرگز  دوره  اين  تمام  در 
رام  هميشه  براى  دارى  سرمايه  كينزى،  افسانه  با 
شده است. آنان دريافتند كه تئورى اقتصادى طبقه 
حاكم كه در هيأت نظريه كينز تبلور مى يافت بيش 
است.  شده  مواجه  ناكارآمدى  و  بحران  با  پيش  از 
ديدگاه هاى اقتصادى اين گروه تا پايان دهه 1970 
در معتبرترين دپارتمان هاى اقتصادى دانشگاه هاى 
شناخته شده غرب به جريان غالب بدل و ايده هاى 
نئوليبراليستى آنان در مقياسى وسيع با اقبال مواجه 
انگلستان  وقت  وزير  نخست  كه  طورى  به  گرديد، 
خود  هاى  حزبى  هم  به  خطاب  كارگر  حزب  از 
گفت:  زمان  همان  در  آن  اعضاى  گردهمائى  در 
راه  توانيد  مى  شما  كه  كنيم  فكر  كرديم  عادت  «ما 
اشتغال  افزايش  و  ركود  يك  از  خارج  را  خودتان 
به وسيله كاهش ماليات ها و افزايش مخارج دولت 
اعمال كنيد. من بايستى به صراحت تمام بگويم كه 
اين  است.  رسيده  پايان  به  گزينه  اين  حيات  ديگر 
گرفته  كار  به  جنگ  از  بعد  مقطعى  در  تنها  شيوه 
شد كه البته تزريق تورم در اقتصاد و در گام بعدى 

سطحى باال از بيكارى را سبب گرديد».
راستگرا،  دانان  اقتصاد  از  گروه  اين  هاى  ايده 

اعمال  جهت  در  تالش  هرگونه  نفى 
مواجهه  هنگام  به  ركود  ضد  سياست هاى 
در  كرد.  مى  نمايندگى  را  بيكارى  رشد  با 

نوشته: مايك بروكسپيدايش و زوال نئوليبراليسم     
ترجمه: بيژن رنجبر
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حاضر  تنها  اقتصادى  ديدگاه  اين  حقيقت 
سلطه  تحت  پولى  اقتصاد  يك  پذيرش  به 

مطلق سرمايه داران بود و بس.
كه   Monetarism) پول  عرضه  و  ذخيره  تئورى 
نتيجه  در  اقتصادى،  نوسانات  و  تورم  آن  با  مطابق 
آيند،  مى  پديد  پول  عرضه  و  ذخيره  در  تغييرات 
بايد  اقتصادى  رشد  و  ثبات  ايجاد  براى  بنابراين 
اندازه  به  و  متوازن  گردش،  در  پول  ميزان  رشد 
عمومى  قوانين  از  بخشى  عنوان  به  مترجم)  باشد. 
نيست  اقتصادى  صرفًا  نظريه  يك  نئوليبراليسم 
طبقه  عليه  هوشمندانه  سالح،  يك  مثابه  به  بلكه 
تئورى  اين  حاميان  است.  شده  گرفته  بكار  كارگر 
اقتصاد  به  كينزى،  عصر  ماقبل  دوره  به  بازگشت  با 
دانانى استناد مى كنند كه در آن دوره، دولت ها را 
هرگونه  از  پولى،  ذخيره  حفظ  براى  تالش  جز  به 
داشتند.  مى  حذر  بر  اقتصاد  تنظيم  در  دخالت 
تمسخرآميز  بيانى  با  ها  نئوليبراليست  كه  آن  جالب 
به  متعلق  افرادى  كينز  پيرو  دانان  اقتصاد  مى گويند 
ديروز هستند در حالى كه خود آنان به عصر ماقبل 

كينز تعلق خاطر دارند.
نعره هاى ظفرمند نئوليبراليسم

زيرا  كند؟  دخالت  اقتصاد  در  نبايد  دولت  چرا 
بازار(سرمايه  كه  معتقدند  نئواليبرال  هاى  تئوريسين 
و  بهينه  نتايج  و  كند  مى  تنظيم  را  خودش  دارى) 
مطلوبى ببار مى آورد. درحقيقت اين ايده اقتصادى، 
تجديد حيات بزک شده ايدئولوژى اقتصادى "لسه 
فر" ( Laisser Faireواژه اى فرانسوى و در لغت 
كه  است  كن"  رهايش  يا  و  برود  "بگذار  معناى  به 
دراصطالح اقتصادى ناظر بر سياست عدم مداخله 
دولت در امور اقتصادى و پرهيز از تنظيم مكانيزم 
 19 قرن  به  متعلق  مفهومى  و  مترجم)  است.  بازار 
طبقه  سوى  از  عصر  آن  در  كه  است  اروپا  ميالدى 
حاكم سرمايه دار به عنوان حربه اى عليه صنايعى 
كه در پى مبارزات جنبش طبقه كارگر در اروپا ملى 
شده بودند، عليه اقتصاد مختلط كه تا حدى كارگران 
را در برابر تعرض بازار آزاد به سطح معيشت آنان 
همه  نيز  و  رفاه  دولت  عليه  كرد،  مى  حفاظت 
مبارزه  قرن  يك  طى  كه  كارگر  طبقه  دستاوردهاى 
بود،  حاصل شده  گسيخته  لگام  سرمايه دارى  عليه 

مورد بهره بردارى قرار مى گرفت. 
مطابق با اصول نئوليبرالى بايد حتى از كم حاصل ترين 
و  درآمدها  مجدد  توزيع  در  گرايانه  اراده  كوشش 
ثروت پرهيز نمود، زيرا هر تالشى در اين زمينه به 
مثابه تعرض به نتايج طبيعى نيروهاى بازار بعد از 
تقسيم جارى درآمدها و ثروت كه توسط بازار توليد 
دليل  دارد  وجود  بيكارى  اگر  باشد.  مى  اند،  شده 
نمود.  جستجو  دستمزدها  بودن  باال  در  بايد  را  آن 
بنابراين بايد دستمزدها را كاهش داد تا اشتغال كامل 
اى  ايده  چنين  كه  است  اين  واقعيت  گردد.  احياء 
جنون و ديوانگى محض است ليكن جنونى كه به 

خوبى به طبقه حاكم خدمت مى كند.
سازى  جهانى  پديده  نئواليبراليسم،  با  همگامى  در 
(Globalization) ظهور مى يابد. موانع گمركى 
در  بازار  و  سرمايه  آزاد  حركت  فرآيند  برابر  در 
در  سرمايه  و  گذارند  مى  زوال  به  رو  دنيا  سراسر 
همه نقاط جهان، سلطه و حضور خود را گسترش 

مى دهد. نئوليبرال ها استدالل مى كنند كه جهانى 
سازى حاوى پيام بيهودگى مقاومت در برابر جريان 
سويى  از  زيرا  است،  بازار  و  سرمايه  گسترش  آزاد 
گسترش سرمايه به نحوى پايان ناپذير روندى سيال 
و از سوى ديگر دولت هاى ملى در حال تضعيف 
هجوم  فرآيند  برابر  در  مقاومت  توان  و  هستند 
سرمايه و بازار جهانى را از دست داده اند، بنابراين 
مجبور هستند نرخ ماليات بر سود سرمايه را كاهش 
غول  هاى  كمپانى  سوى  از  كه  قواعدى  از  و  دهند 
آساى چند مليتى بر آنها تحميل مى گردد، پيروى 
كنند و يا آن كه خود را آماده رويارويى با عواقب 
انتقال سرمايه هاى متعلق به اين كمپانى ها نمايند 
كه قادرند به سادگى سرمايه خود را به هر كجا كه 

بخواهند منتقل سازند.
از  پيشين  هاى  نامه  نظام  و  مقررات  همه  بدينسان 
اعتبار ساقط گرديدند و كارگران در فضاى فشار و 
تهديد، ناگزير مى بايستى از ميان دو گزينه ى تن 
دادن به پذيرش دستمزدهاى نازل و نازلتر و يا از 
اين  نمايند.  انتخاب  را  يكى  خود،  كار  دادن  دست 
بقا  حفظ  براى  ناگزير  تالش  معناى  به  حقيقت  در 
بيهوده  مقاومت  ظاهراً  بله  بود،  فرودستان  ميان  در 

وعبث مى نمود!
هاى  دولت  و  شوروى  جماهير  اتحاد  فروپاشى  با 
هاى  نعره  انعكاس  شرقى،  اروپاى  در  آن  متحد 
فاتحانه نئوليبراليسم كه با تعصبى كور و غرورآميز 
صحت ايده ها و عقايد خود را فرياد بر مى آورد، 
نمود.  كر  را  جهانيان  گوش  و  رسيد  خود  اوج  به 
بود.  شده  پيروز  سرد  جنگ  در  دارى  سرمايه  آرى 
كه  رسيد  مى  نظر  به  ظاهرا  تاريخى  لحظه  اين  در 
هيچ نوع آلترناتيو و حريفى در برابر سرمايه دارى 
و اقتصاد بازار آزاد و ايدئولوژى مسلط بر آن يعنى 
نئوليبراليسم موجود نيست، از اينروى سرمايه دارى 
يكه تازى و سلطه يگانه و بالمنازع خود را بر كره 
"پايان  اعالم  با  فوكوياما  فرانسيس  زبان  از  زمين، 

تاريخ" در 1989 به رخ جهانيان كشيد.
نئوليبراليسم در گام نخست ايده ها و مجموعه اى 
طور  به  كه  شود  مى  شامل  را  اقتصادى  عقايد  از 
آشكار عليه منافع طبقه كارگر تدوين گرديده اند، در 
نتيجه ابتدا نمى توانست در چارچوب يك دمكراسى 
دهندگان  تشكيل  زيرا  آيد،  در  اجرا  به  سياسى 
اكثريت اعضاى جامعه يعنى كارگران در انتخابات 
عليه كارگزاران و طرفداران نئوليبراليسم رأى خود 
را در صندوق ها مى ريختند. لذا نئوليبرال ها ايده 
 ، آزمون"  و  "تجربه  يك  عنوان  به  را  خود  هاى 
نخست در شيلى و تحت ديكتاتورى نظامى پينوشه 
به مرحله اجرا گذاشتند. بدينسان با هدف تحقق آن 
ايده ها، بالفاصله بعد از كودتاى 1973 بى درنگ 
وحشيانه  سركوب  به  شروع  نظامى  ديكتاتورى 
ميان  از  كارگرى،  مستقل  اتحاديه هاى  نابودى  و 
سازى  خصوصى  اجتماعى،  تأمين  شبكه  برداشتن 
شمار كثيرى از صنايع، بازگشايى دروازه هاى كشور 
استثمار  روى  به  آن  ذخاير  و  منابع  تمام  همراه  به 
تضعيف  روند  به  بخشيدن  شدت  و  امپرياليستى 
چيزى  همان  دقيقًا  يعنى  نمود،  كارگر  طبقه  مفرط 
را كه سرمايه بزرگ طلب مى كرد به شايستگى! به 
انجام رساند و بدين ترتيب ايده ها و سياست هاى 

پيش  به  ترور  و  شكنجه  اعمال  طريق  از  نئوليبرالى 
رانده شدند.

 (Chicago boys) پينوشه از سوى شيكاگو بويز
از  بعد  كه  فريدمن  ميلتون  اقتصادى  مريدان  يعنى 
كودتاى 1973 عليه دولت مردمى سالوادور آلنده، با 
هدف هدايت يك برنامه بى ثبات كننده بانك ها به 
كريدورهاى قدرت در سانتياگو هجوم آورده بودند، 
ترغيب و تقويت مى گرديد. درحقيقت برنامه مزبور 
طليعه ظهور بحران ويرانگر مالى در 1982 را نويد 
گرديد  مجبور  پينوشه  آن  با  تصادم  در  كه  داد،  مى 
بانكى  سيستم  كامل  فروپاشى  از  جلوگيرى  براى 
بانكى  سيستم  مجدد  ساماندهى  به  اقدام  كشور، 

نمائيد.
واقعيت اين است كه اعمال سياست هاى نئوليبرالى 
هيچ گونه نتايج مثبت اقتصادى ببار نياورده است و 
حتى يك نمونه نمى توان نشان داد كه تأئيد كننده 
كاركرد مثبت چنين سياست هايى باشد. تنها درک 
بر  ناظر  نئوليبرالى  هاى  سياست  ماهيت  از  واقعى 
عملكرد آن در راستاى تحول توازن قدرت و نيروها 
در جامعه به ضرر طبقه كارگر مى باشد، يعنى همان 
هيچ  از  آن  تحقق  قصد  به  ها  نئوليبرال  كه  هدفى 

كوششى هرگز فرو گذار ننموده اند.
مجرى بعدى سياست هاى نئوليبرالى مارگارت تاچر 
در انگلستان بود كه با 43 درصد آراء در انتخابات 
به پيروزى رسيد. دولت تاچر در كمال رضايت و 
خونسردى بر گسترش بيكارى عظيم با رقمى بيش 
از سه ميليون نفر، نظارت و سرپرستى نمود. برخى 
هاى  نرخ  تعيين  مانند  او  اقتصادى  هاى  سياست 
بسيار باالى بهره موجب توقف روند رشد سرمايه 
گذارى گرديد و ليره استرلينگ و كاالهاى انگليسى 
را در بازارهاى جهانى غيرقابل رقابت نمود. ظاهراً 
به نحوى هوشمندانه تصميم گرفته شده بود تعداد 
كثيرى از مشاغل حذف و بخش بزرگى از صنايع 
وسيع  هاى  سازى  بيكار  گردد.  نابود  اى  كارخانه 
هم چون تازيانه اى عليه كارگران شاغل به منظور 
سازمانيافته  كارگران  ضرر  به  بازى  ميز  چرخاندن 
بكار گرفته شد. ذغال سنگ كه در اين ايام در انبارها 
از  بخشى  به  بود  گرديده  ذخيره  عظيمى  كميت  در 
نمايش زورآزمايى طراحى شده با معدنچيان كه هم 
عمل  كارگر  طبقه  جنبش  پيشقراول  بريگاد  چون 
كامياب  صنعت  نهايت  در  گرديد.  بدل  مى كردند، 
و موفق ذغال سنگ قربانى كينه توزى سياسى طبقه 
كشانده شد. ورد دائمى  نابودى  گرديد و به  حاكم 
جارى بر زبان تاچر اين بود: «هيچ آلترناتيو و بديل 

ديگرى وجود ندارد». 
منجر  گزافى  منابع  اتالف  و  نابودى  به  روند  اين   
گرديد كه مى توانست در خدمت به منافع جامعه به 
كار گرفته شود. البته روشن است كه سرمايه دارى 
نمى تواند منافع اجتماعى را تعقيب نمايد زيرا سود 
سرمايه خصوصى است كه آن را به پيش مى راند. 

در  كارگر  ها  ميليون  شرايطى  چنين  در  بدينسان 
اشتياق و آرزوى بازگشت به دوران اطمينان بخش 
در  زندگى  استانداردهاى  افزايش  و  كامل  اشتغال 
دوم  جنگ  از  بعد  اقتصادى  رونق  طالئى  دوران 

واقعيت هاى  ليكن  مى بردند،  بسر  جهانى 
اقتصاد  مولود  كه  ترحم  بى  و  ناگوار 
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را  تاچر  تلقى  و  نظر  بود،  نئوليبراليستى 
ديگر  كه  رساند  مى  ثبوت  به  سرسختانه 
و  اشتغال  و  وفور  طالئى  عصر  دوران 
نئوليبراليسم  است.  رسيده  پايان  به  اقتصادى  امنيت 
عزم خود را براى بازگرداندن سرمايه دارى به حالت 
اوليه و مطابق با مقتضيات ذاتى و طبيعى غيرانسانى 
كرده  جزم  نمود،  مى  كريه  و  پلشت  سراسر  كه  آن 
بود. اكنون تنها راهى كه براى دفاع از استانداردهاى 

زندگى باقى مى ماند، تغيير جامعه بود.
از  ريگان  رونالد  نيز  آمريكا  متحده  اياالت  در 
سياست هاى نئوليبراليستى پيروى مى نمود كه تا آغاز 
سرمايه  جهان  در  مسلط  ايدئولوژى  به   1980 دهه 
سازمان هاى  دوره  همين  در  بود.  شده  بدل  دارى 
بانك  پول،  المللى  بين  صندوق  نظير  بين المللى 
جهانى و سپس سازمان تجارت جهانى كه به دژها و 
سنگرهاى نئوليبراليسم بدل شده بودند، به نمايندگى 
تمام  قلدرى  با  و  رحمانه  بى  امپرياليسم،  سوى  از 
عيار كشورهاى فقير را مجبور مى ساختند تا درهاى 
صنايع، خدمات و بخش كشاورزى خود را به سوى 
را  خود  صنايع  گذارند،  باز  ثروتمند  كشورهاى 
خصوصى سازند و منابع و ذخاير طبيعى خود را در 
دسترس آزاد غارتگران خارجى قرار دهند. در اين 
ايام نيز شوراى اروپا و به طور خاص بانك مركزى 
اروپا، به نحوى فزاينده به زير نفوذ اصول و قواعد 

بازار آزاد كشانده شد.
در چنين فضايى رونالد ريگان اعالم نمود: «دولت 
هم  تراش  مشكل  بلكه  نيست  ساز  چاره  تنها  نه 
هست». او در رأس هيأت حاكمه آمريكا تالش كرد 
طبقه  بر  گريزناپذير  واقعيتى  منزله  به  را  قضيه  اين 
كارگر تحميل نمايد. يكى از اولين اقدامات ريگان 
برداشتن  ميان  از  آمريكا  جمهور  رئيس  عنوان  به 
«اتحاديه كنترل چيان ترافيك هوائى» بود. وقتى در 
اگوست 1981 اتحاديه اعالم اعتصاب نمود، ريگان 
اعتصاب را غيرقانونى دانست و بيش از يازده هزار 
نفر از اعتصاب كنندگان را از كار اخراج نمود. اين 
اقدام نشان داد كه نئوليبراليسم به لحاظ اجتماعى هم 
ليبرال نيست و به هنگام لزوم با هدف سركوب طبقه 
كارگر، هژمونى لگام گسيخته سرمايه را وحشيانه و 

بى محابا اعمال خواهد نمود.
انتصاب پل ولكر(Paul Volcker) به عنوان رئيس 
فدرال رزرو، بانك مركزى اياالت متحده آمريكا در 
1979 بسا پر اهميت تر از به قدرت رسيدن رونالد 
ريگان بود. ولكر در مواجهه با تورم اقدام به افزايش 
كه  داد  اجازه  و  نمود  بهره  نرخ  شديد  و  ناگهانى 
اياالت  كه  زمانى  از  يابد.  توسعه  گسترده  بيكارى 
متحده آمريكا به قدرت مسلط سرمايه دارى جهانى 
تبديل گرديد، به موازات آن نرخ هاى بهره نيز در 
سرتاسر دنيا رو به فزونى نهاد. حقه بازى هاى مالى 
سرمايه  جهانى  اقتصاد  عرصه  در  قبل  دهه  يك  از 
دارى شايع گرديده بود. بحران هاى نفتى سال هاى 
1973 و 1979 موجب گرديد دالرهاى نفتى هنگفتى 
كشورهاى  نصيب  نفت  قيمت  افزايش  نتيجه  در 
اين  كه  شرايطى  در  ليكن  گردد،  نفت  كننده  صادر 
كشورها نمى دانستند با آن همه پول چكار بكنند، 
بانك هاى بزرگ غربى از بابت بازگرداندن دالرهاى 
متبوعشان  كشورهاى  مالى  سيستم  به  مذكور  نفتى 

به خود تبريك مى گفتند. آنها اين ثروت عظيم را 
از  سيلى  صورت  به  را  آن  سپس  و  ستاند  پس  باز 
ديون جهان سوم به سوى كشورهاى توسعه نيافته 
افزايش نرخ بهره هاى  همزمان با  روانه ساختند و 
بانكى در دهه 80 شرايطى را مهيا نمودند كه تحت 
آن كشورهاى بدهكار جهان سوم توان باز پرداخت 

بدهى هاى خود را هم از دست دادند.
اولين قربانى كشور مكزيك در 1982 بود. صندوق 
بين المللى پول در سرتاسر دهه 80 سراسر آمريكا 
امپرياليستى  هاى  قدرت  از  نمايندگى  به  را  التين 
چپاول نمود. آنها فشار مى آوردند كه دولت هاى 
استانداردهاى  بهبود  براى  تالش  التين  آمريكاى 
زندگى شهروندان خود را متوقف و منابع و ذخاير 
كشورهاى  به  خود  هاى  بدهى  ازاى  در  را  طبيعى 
ثروتمند سرمايه دارى صادر كنند و نام اين سياست 
پروژه  يك  از  بخشى  تمام  و  تام  طور  به  كه  را 
نئوليبرالى بود، صادراتى ناميدند كه منجر به صنعتى 

شدن مى گردد.
ببار  التين  آمريكاى  براى  فاجعه  جز  چيزى  نتيجه 
نياورد، «يك دهه بر باد رفته». از 1980 تا 89 نرخ 
سرتاسر  در  زندگى  استانداردهاى  و  توليد  بازده 
سهم  دهه  اين  پايان  در  كرد.  سقوط  شدت  به  قاره 
 6 از  جهانى  مقياس  در  توليد  از  التين  آمريكاى 

درصد به 3 درصد كاهش يافت.
بحرانى 1973 تا 1980  در حالى كه در سال هاى 
رسيده  درصد  نيم  و  دو  به  توليد  ساالنه  رشد  نرخ 
هاى  سياست  كه   1989 تا   1980 از  ليكن  بود، 
چون  هم  را  التين  آمريكاى  سرتاسر  نئوليبرالى 
طوفانى ويرانگر در هم نورديد، اين نرخ رشد به 4 
دهم درصد سقوط نمود. بدين ترتيب امپرياليسم با 
دقت تمام ضربه خود را به ستون فقرات آمريكاى 
التين فرود آورده بود. به دنبال پيامدهاى فاجعه، تا 
سال 2005 آمريكاى التين هنوز زير بار يك بدهى 
مانده  باقى  دالرى  ميليارد  و 94  تريليون  سنگين 2 
بود كه بخش اعظم آن ميراث بجا مانده از فاجعه 
كل  سوم  دو  تنهايى  به  كه  بود  ميالدى  دهه 1980 

بدهى جهان را تشكيل مى داد.
كنند.  مى  خودنمائى  هنوز  ها  زخم  وصف  اين  با 
طول  در  مستند،  و  تحقيقى  گزارش  يك  اساس  بر 
سال هاى 2000 تا 2004 رشد فالكت و فقر از 2 
دهم درصد به يك درصد افزايش يافت. آمارهايى 
چهره  از  شفاف  تصويرى  روشنى  به  دست  اين  از 
هم  آن  ويرانگر  دستاوردهاى  و  نئوليبراليسم  كريه 
چون فقر، سوءتغذيه، بيمارى و بيكارى گسترده را 

به نمايش مى گذارند.
حق  مردم  هاى  توده  مدافعان  و  ها  سوسياليست 
دارند كه اين واقعيت هاى زشت و دهشتناک را كه 
محصول اجراى فرمول هاى اقتصادى نئوليبراليستى 
و  نئوليبراليسم  مجريان  و  پيروان  حلقوم  در  است 
بحران  كه  نمايند  تأكيد  و  كنند  فرو  سازى  جهانى 
اقتصادى كنونى، ناگزير به توليد بحران در ايده هاى 
داد،  نشان  ماركس  گذشته  در  كه  متداول  و  حاكم 
خواهد  منجر  هستند،  حاكم  طبقه  هاى  ايده  همانا 

گرديد.
همه چيز تغيير مى كند

فر"  "لسه  است.  تغيير  حال  در  چيز  همه  اكنون 

بسيار  البته  بورژوايى،  سياسى  اقتصاد  مقدس  اصل 
چرخه  كه  هنگامى  تنها  اما  است  خوب  و  مطلوب 
سودآورى پر رونق باشد و آنگاه كه تنها طبقه كارگر 
حفاظت  براى  دولت  دخالت  خواستار  تهيدستان  و 
از آنان در برابر تأثيرات زيانبار نيروهاى بازار آزاد 
باشند. مسئله دقيقًا آن زمانى تغيير مى كند كه منافع 
هنگام  آن  در  افتد،  مى  خطر  به  دار  سرمايه  طبقه 
به  كه  بيچاره اى  قربانيان  چون  هم  سرمايه داران 
مى  ظاهر  صحنه  در  دارند،  نياز  دولت  هاى  كمك 
به اصلى  گردند. در اين نقطه البته ديگر "لسه فر" 
نامقدس و زشت بدل مى گردد. براساس چنين منطق 
سود پرستانه اى است كه مطابق با گزارش آبزرور 
دالر  «ميلياردها   2008 اكتبر   8 در   (Observer)
زيان بانك هاى خصوصى در اياالت متحده آمريكا 
صورتحساب  به  و  واگذار  فدرال  دولت  عهده  به 
موجب  و  شود  مى  اضافه  آمريكا  عظيم  بدهى 
گذاران  سرمايه  به  كشور  اين  بيشتر  اتكاى  افزايش 

خارجى مى گردد».
اقتصاد  گذاران  سياست  كه  است  اين  واقعيت 
سرمايه دارى با چالش هاى سهمگينى مواجه هستند، 
تالش  كه  حالى  در  و  كنند  مى  بازى  آتش  با  آنان 
مى ورزند سيستم مالى را ترميم كنند در همان حال 
گذارند. شرايط وخيم تر  سرپوش مى  نيز بر تورم 
هنوز در راه است. اگر نكته مثبتى در پس اين بحران 
ما  نسل  به  كه  است  امر  اين  باشد،  نهفته  سهمناک 
بار ديگر اين فرصت را داده است كه براى هميشه 
افسانه قدر قدرت بودن بازار آزاد سرمايه دارى را 

به دور بريزد.
رئيس   (Christopher Cox) كوكس  كريستوفر 
اذعان  آمريكا  بهادار  اوراق  و  مبادالت  كميسيون 
است  ساخته  روشن  گذشته  ماهه  «شش  كند:  مى 
پاسخگو  غيرالزامى  و  آزاد  مقررات  و  قوانين  كه 

نيستند».
 David) در يك اظهار نظر گوياتر، ديويد روتكوف
آمريكا  بازرگانى  دپارتمان  ارشد  مقام   (Rothkof
گويد:  مى  كلينتون  بيل  جمهورى  رياست  زمان  در 
«جهان در نقطه چرخش قرار گرفته است، اين يك 
مى  ادامه  او  است».  ساز  سرنوشت  و  عطف  نقطه 
ـ  ريگان  ساله  دوره 25  پايان  معناى  به  «اين  دهد: 
تاچريسم است كه شعار بازار را به حال خودش رها 
كنيد و دولت كوچكتر دولتى بهتر است، سر لوحه 

كارش بود. بله اين دوره به آخر رسيده است».
نيكال  فرانسه،  كنونى  جمهور  رئيس  كه  آن  جالب 
ساركوزى اولترا راست هم به جمع منتقدين پيوسته 
سهمگين  هاى  ضربه  آمدن  فرود  پى  در  و  است 
بحران جارى بر ستون فقرات اقتصاد نئوليبراليستى، 
با موج تغيير در ايده هاى حاكم همراهى نشان داده، 
ناگزير مى گويد: «ايده يك بازار قدرتمند و با ثبات، 
عارى از قواعد و مقرارت و بدور از دخالت هاى 

سياسى دولت، ديوانگى است». 
طنز تاريخ را بنگريد كه چگونه با اوج گيرى امواج 
اقتصادى  هاى  ايده  مالى،  بحران  ويرانگر  و  پياپى 
اولترا راست و به اصطالح چالش ناپذير تئوريسين 
ساركوزى  محبوب  ديروز  تا  كه  نئوليبراليست  هاى 

ها بودند، امروزه با عباراتى نظير جنون و 
ديوانگى توصيف مى شوند!
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كنترلى  «خود  دهد:  مى  ادامه  ساركوزى 
بازار خاتمه يافته است، اصل مقدس لسه 

فر به پايان عمر خود رسيده است».
و  بديل  منتقدين،  اصطالح  به  اين  از  هيچيك  البته 
آلترناتيوى براى نظام سرمايه دارى پيشنهاد نمى كند. 
طريق  از  كه  دانند  مى  خود  گويا  همگى  آنان 
حقه بازى ها و تردستى هاى نئوليبراليستى ريشخند 
اصطالح  به  اين  عصبانيت  اند.  شده  مغبون  و 
خودشان است،  منتقدين بيشتر متوجه "نبوغ مالى" 
زيرا اكنون دريافته اند كه طى ساليان سلطه بالمنازع 
بيش  لوحى  ساده  هاى  شارالتان  آنان  نئوليبراليسم، 
نئوليبرالى،  اقتصاد  همراه  به  سرانجام  كه  اند  نبوده 
فرو  رسوايى  و  ورشكستگى  باتالق  به  چنين  اين 

افتاده اند.
اقدام نوين

اكنون آنان خواستار وضع مقررات و قوانين تنظيم 
كننده بازار هستند. آنان مى گويند سرمايه دارى اگر 
به اندازه كافى تحت مقررات، تنظيم گردد، سيستم 
خوبى خواهد بود. اما به طور واقعى چه رابطه اى 
قواعد  و  مقررات  و  دارى  سرمايه  بين  تواند  مى 

انتظام بخش وجود داشته باشد؟
آغاز  با  مصادف  و  اواخر  همين  تا  كه  آن  وجود  با 
تلويحا  سخنان  چنين  اين  جارى  مالى  بحران 
ضد سرمايه دارى از سوى حاميان آن شنيده نمى شد، 
ليكن در تاريخ معاصر سخنانى ثبت شده اند كه با 
مقايسه  قابل  امروزين  منتقدين  اصطالع  به  بيانات 
پول  صرافان  پرواى  بى  هاى  «رويه  بود:  خواهند 
اند  شده  رد  ها  انسان  انديشه  و  قلب ها  توسط  كه 
مورد  نمايان  صورتى  به  عمومى  افكار  دادگاه  در 
جايگاه  ... صرافان پول از  قضاوت قرار مى گيرند 
شان در معبد تمدن ما گريخته اند». اين بخشى از 
سخنان روزولت است كه پروژه "اقدام نوين" را در 

آمريكا در دهه 1930 آغاز كرد.
اولين اقدام او در مقام رياست جمهورى آمريكا اعالن 
يك تعطيالت بانكى بود. اين تصميم وى به معناى 
وضع ممنوعيت بر پيش فروش كردن سهام و اوراق 
بهادار بود كه از تحميل آن بر طرفين اقيانوس اطلس 
پروژه  درحقيقت  گذشت.  نمى  زيادى  زمان  مدت 
وحشت  با  مقابله  براى  بود  تدبيرى  نوين"  "اقدام 
ريشه هاى  و  علل  با  اما  بازار  بر  حاكم  هراس  و 
واقعى بروز وحشت و هراس كه مشكالت واقعى 
روانى  هيسترى  ظهور  سبب  و  بودند  مالى  سيستم 
مى گرديدند، هيچ كارى نداشت. روزولت به روشنى 
مى دانست كه قصد انجام چه چيزى را دارد، او به 
يارى  خودش  هاى  چنگال  از  دارى  سرمايه  نجات 
مى رساند «صداى وقايع و تحوالت بزرگ به گوش 
«اگر  دهد:  مى  ادامه  برافروختگى  با  او  رسند»،  مى 
پس  كنيد،  حفظ  را  دارى)  (سرمايه  خواهيد  مى 

اصالح كنيد».
روزولت به قانونى كردن رفرم هاى مختلف بانكى 
ادامه داد، اين اصالحات يك تهاجم موثر عليه سرمايه 
مالى را نمايندگى مى كردند. قانون گالس استيگال 
(Glass-Steagall Act) كه در 1933 به تصويب 
رسيد سرمايه گذارى را از سيستم بانكدارى تفكيك 
نمود. ليكن اين قانون امروزه و پس از ورشكستگى 
بحران  دليل  به  آمريكا  گذارى  سرمايه  بانك  پنج 

مالى در دوازده ماه گذشته ديگر غيرضرورى است. 
قبل از اين دوره نيز ساير ماده ها و بندهاى قانون 
مزبور به تدريج تحت تأثير شور و شوق جنون آميز 
و  موضوعه  اصلى  مثابه  به  ــ  زدايى  مقررات  براى 
امرى بديهى براى نئوليبراليسم ــ كه از 1980 آغاز 

گرديده بود، به دست فراموشى سپرده شدند.
روزولت براى توقف روند رشد قارچ گونه بانك ها 
اقدام به تأسيس موسسه تضمين سپرده گذارى نمود 
كرد.  مى  تضمين  را  بانكى  هاى  سپرده  امنيت  كه 
 (Northern Rock) شايد مشتريان نورترن راک
 Gordon) آرزو مى كنند كه كاش گوردون بروان
Brown) نيز از دورانديشى مشابه اى، آن چنان كه 
در نزد روزولت مشاهده مى شد، به هنگام طراحى 
برخوردار   1997 در  مالى  مقررات  ساختار  مجدد 
بود. اما بروان نشان داد كه فاقد چنان دور انديشى 
است و حداكثر تنها مدافع مقررات زود باور و غير 
جدى مى باشد و خود جان نثار افسانه نئوليبراليسم 

است.
اوراق  و  مبادالت  كميسيون  چنين  هم  روزولت 
بهادار را براى تنظيم مكانيزم بانك ها و موسسات 
مالى ايجاد كرد. اما كميسيون مزبور طى سال هاى 
اكنون  است.  داده  دست  از  را  خود  كارآيى  اخير 
مالى  سيستم  تماميت  كه  دانند  مى  آشكارا  همگان 
هم چون بشكه اى مى ماند كه ظاهرا پر از شراب 
النه  آن  در  سمى  مارهاى  كه  حالى  در  است  ناب 
كرده اند. شكست كميسيون مبادالت و اوراق بهادار 
هاى  سال  در  است.  تر  جدى  معضل  يك  نشانگر 
اخير كميسيون مذكور به دشوارى به وظايف خود 
عمل مى كرد زيرا وظايف آن روز به روز ضرورت 
كه  نئوليبرالى  ايده  اين  تأثير  تحت  ويژه  خود را به 
وجه  بهترين  به  را  خود  اتوماتيك  بطور  بازار  گويا 
تنظيم مى كند و در نتيجه، نتايج كامل و عالى ببار 
مى آورد، از دست دادند و بدين ترتيب بطور مستمر 
توسط اصول و قواعد نئوليبراليستى حاكم بر بازار 

آزاد تحليل رفتند.
چقدر  زد.  دامن  ديگرى  مسئله  به  موضوع  اين 
نظر  به  شدند؟  واقع  موثر  روزولت  رفرم هاى 
مى رسد خيلى اندک. بخش اعظم سرمايه هاى مالى 
باد  تند  با  بود  شده  ايجاد  بازى  سفته  رونق  با  كه 
رفت.  ميان  از   1929 ـ   33 اقتصادى  بحران  شديد 
در اقتصاد سرمايه دارى يك اصل عمومى بر كارها 
حاكم است، مقررات و انتظامات مالى وقتى اعمال 
مى گردند كه كار از كار گذشته است، سرمايه دارى 

بعد از فرار اسب ها درهاى اصطبل را مى بندد.
عمومى  باور  است،  رونق  دوران  دوران،  وقتى 
سرمايه داران اين است كه دوره رونق براى هميشه 
سهام  همه  تقريبا  مدتى،  براى  يافت.  خواهد  ادامه 
همه  العموم  على  و  گذارند  مى  افزايش  به  رو 
ببار  سخاوتمندانه  سودهاى  ها  سرمايه گذارى 
مى  وصف  را  فضايى  همان  دقيقا  اين  مى آورند. 
اتمام  و  سال 2001  در  رونق  دوره  آغاز  با  كه  كند 
مشاهده مى گرديد، بسان اسبى  آن در سال 2007 
پيش  به  نرم  و  يكنواخت  طور  به  و  نعل  چهار  كه 
خود  پشت  بر  خاطر  آسوده  را  سوارش  و  مى تازد 
مى راند. ليكن وقتى سرمايه داران از شدت تصادم 
با ورشكستگى ناگهانى با سرهاى شكسته از خواب 

بيدار مى شوند ديگر بسيار محتاط مى گردند حتى 
فرآيند  بدينسان  است.  نياز  كه  حدى  آن  از  بيش 
سيكل  از  دقيقًا  گذارى  مقررات  و  زدايى  مقررات 
رونق ــ ركود پيروى مى نمايد و به منزله انعكاس 
خود  كه  دار  سرمايه  طبقه  شناسى  روان  از  بخشى 
فاكتور ابژكتيو و ما به ازاى خارجى در سيكل مزبور 

قلمداد مى گردد، ظاهر مى شود.
در حالى كه به نظر مى رسد كمك ها و تضمين هاى 
بخش  مالى،  تنگناهاى  از  خروج  براى  پيشنهادى 
مهيج فلسفه نئوليبراليستى مى باشد، در همان حال 
نئوليبراليسم همواره نشان داده كه به جز يك فريب 
بزرگ چيز ديگرى بيش نبوده است. در اين فلسفه 
مردم فقير و بى خانمان مهم نيستند و مردمى كه به 
علت بحران اقتصادى شغل هاى خود را از دست 
اتكايى،  خود  اصل  زيرا  ندارند  اهميتى  دهند  مى 
بحران  كه  هنگامى  درست  اما  است،  ناپذير  خدشه 
به بانك ها و ميلياردرهاى بورژوا سرايت مى كند 
بيدرنگ خود اتكائى تبديل به امرى بى فايده و بدرد 
نخور مى گردد و مفتخورها، كالش ها و سفته بازان 

به بينوايانى بدل مى شوند كه نياز به كمك دارند.
مايكل رابرتس (Michael Roberts) مى نويسد: 
«بخش اعظم پول در طرح نجات پالسون به چنگ 
گربه هاى چاق وال استريت كه از تاالر ضيافت شام 
بيرون مى آيند مى رسد. اگر دقت كنيد مى بينيد كه 
وقتى بحران سرازير مى شود و فروپاشى سرمايه دارى 
به  سوسياليسم  يكباره  به  نمايد  مى  الوقوع  قريب 
ايده اى مطلوب و خوب بدل مى گردد. البته اين نوع 
سوسياليسم فقط براى ثروتمندان است، در حالى كه 
بقيه مجبورند به زندگى تحت سلطه سرما يه دارى 
همراه با بهره كشى بى ترحم آن ادامه بدهند». يعنى 
به بيانى روشن تر سرمايه دارى تحت هر شرايطى 
به مخالفت خود با دخالت سياسى در مكانيزم بازار 
آزاد در جهت تأمين منافع كارگران و تهيدستان ادامه 

مى دهد.
نئوليبراليسم و سرمايه دارى

اين عنوان ما را به مسير جستجوى پاسخ سوالى كه 
در ابتداى اين مقاله ذكر شد رهنمون مى گردد: آيا 
نئوليبراليسم از اعتبار ساقط گرديده، آيا نئوليبراليسم 

مرده است؟
سالحى  مگر  نيست  چيزى  نئوليبراليسم  درحقيقت 
در زرادخانه طبقه حاكم سرمايه دار. نبايد فراموش 
فقط  نه  و  ماست  دشمن  سرمايه دارى  كه  كرد 
و  تهديد  يك  عنوان  به  نئوليبراليسم  نئوليبراليسم. 
طبقه  كه  آن  مگر  شد  نخواهد  متوقف  جدى  خطر 
بحران،  عروج  با  بار  هر  گردد.  نابود  دار  سرمايه 
گناهكاران  صف  در  ديگران  از  پيش  داران  سرمايه 
نئوليبراليسم  كه  حالى  در  آنان  ايستند،  مى  پشيمان 
رها  خود  حال  به  را  آن  است  كندن  جان  حال  در 
مى كنند، زيرا نه ايدئولوژى بلكه منافع مادى است 
كه انگيزه هاى آنان را هدايت مى كند. سرمايه داران 
تا زمانى از ايدئولوژى نئوليبراليسم استفاده خواهند 
و  كند  تأمين  را  آنان  منافع  موثرى  نحو  به  كه  كرد 
هر گاه كه قادر به تأمين قاطع منافع آنان نباشد به 

سهولت آن را به دور خواهند افكند.
داران  سرمايه  منافع  كه  است  اين  واقعيت 
دستخوش تغيير نگرديده است، همه آنچه 



خالصه  موضوع  اين  در  نموده،  تغيير  كه 
مى گردد كه بحران جارى دخالت دولت 
به منظور نجات سالطين سرمايه از تنگناى 
ساخته  ضرورى  را  مرگبار  سقوط  و  ورشكستگى 
موقت  ضرورت  ديگر،  يكبار  چند  هر  آرى  است. 
ظاهر گرديده است، اما آنان بعد از برگشت تجارت 
و بازار به وضعيت با ثبات و سود آور پيشين، اين 
بيرون  به  آزاد  بازار  درهاى  از  لگد  با  را  ضرورت 
خواهند افكند. تا زمانى كه آنان قادر به كسب پول 
باشند،  مى  كمك  گرفتن  بدون  نجومى  سودهاى  و 
زيرا  هستند،  نيز  دولت  دخالت  سرسخت  مخالف 
سرمايه داران به يقين مى دانند كه منافع آنان از قبل 
تأمين  كارگر  طبقه  استثمار  و  اضافى  ارزش  ربودن 
مى گردد، لذا چه از طريق دزدى و يا به طريق حقه 
سطح  كه  ناگزيرند  بازى،  سفته  و  كالشى  و  بازى 
نقصان  مسير  در  را  كارگران  زندگى  استانداردهاى 
هرگونه دخالت سياسى در اين زمينه  هدايت و از 

جلوگيرى نمايند.
 Peer) بروک  پيراشتاين  آلمان  اقتصاد  وزير 
Steinbruck) مى گويد: «ما وقتى به ده سال قبل 
بر مى گرديم از آن نقطه خواهيم ديد كه سال 2008 
سال گسيختگى مالى و اقتصادى است». او در ادامه، 
پايان عمر اياالت متحده آمريكا به عنوان "ابرقدرت 
كه  كند  مى  بينى  پيش  چنين  اين  را  جهان  مالى" 
است  مجبور  نيز  نئوليبراليستى  دارى  سرمايه  حتى 
كند،  عمل  شده  وضع  مقررات  و  قوانين  مطابق  كه 
اين قوانين در نتيجه هژمونى اياالت متحده آمريكا 
تحميل شده اند. بحران كنونى دامنگير نئوليبراليسم 
به اين معنا است كه اين قوانين زمينه ساز تجديد 
شك  بدون  باشد.  مى  مذاكرات  از  جديدى  دوره 
درباره  آلمان  دارى  سرمايه  سوى  از  بروک  اشتاين 
مذاكره راجع به نظم نوين جهانى ديگرى  پذيرش 

توسط آمريكا، سخن مى گويد.
نظم نوين جهانى

بحران  با  را  نئوليبراليسم  كنونى  بحران  نيز  سايرين 
اياالت  آن،  چاک  سينه  قهرمان  بزرگترين  دامنگير 
گرى  جان  اند.  نموده  فرض  يكسان  آمريكا  متحده 
 28 تاريخ  به  آبزرور  روزنامه  در   (John Gray)
سپتامبر 2008 زير عنوان درماتيك "يك لحظه خرد 

كننده در سقوط آمريكا از كرسى قدرت" مى نويسد: 
بحران  سرايت  از  چينى  هاى  بانك  كه  حالى  «در 
مصون مانده اند، كاميابى چينى ها بر مبناى تحقير 
ايده ها و نسخه هاى غربى فزونى مى يابد. چگونه 
در حالى كه فضانوردان چينى در حال آماده سازى 
دارى  خزانه  وزير  هستند،  فضا  در  راهپيمايى  براى 
آمريكا ناگزير بر روى زمين زانو زده است».(پالسون 
براى به تصويب رساندن طرح نجات از سوى گنگره 
در برابر نانسى پلوسى رئيس گنگره زانو زده بود) 
جان گرى در نتيجه گيرى مى نويسد: «سياستمداران 
آمريكا در حالى كه ايدئولوژى بى نهايت خطرناک و 
ساده لوحانه مقررات زدايى را در آغوش گرفته اند، 
مسئوليت و وظيفه مقابله با آشفتگى و بحران كنونى 

را نيز به عهده دارند».
در مطلبى مشابه آنچه در آبزرور آمده است، ريچارد 
زيرعنوان   (Richard Wachman) واكمن 
و  دگرگون  هميشه  براى  كنونى  مالى  "سيستم 
اياالت  «قدرت  نويسد:  مى  است"  شده  منسوخ 
متحده آمريكا در حال زوال است و اصول و قواعد 
بازار آزاد بايد هم چون يك ايدئولوژى منسوخ و 
باطل در نظر گرفته شود».  اين واقعيتى انكارناپذير 
كسرى  از  خارجى  بازرگانى  در  آمريكا  كه  است 
بودجه عظيمى رنج مى برد كه به طور يقين يكى از 
عالئم قوى اقتصاد ضعيف مى باشد، كشور آمريكا 
در آستانه ورود به عصر بدهكارى به مابقى جهان 
آمريكا  هژمونى  و  كاهش  به  رو  دالر  ارزش  است، 
رو به ضعف گذاشته است. با اين اوصاف آيا هنوز 
هم ابرقدرت اقتصادى جهان آسيب ناپذير است؟ به 

وضوح جواب منفى است.
اكنون اين سوال مطرح است كه در غياب آمريكا كدام 
كشور قادر خواهد بود رهبرى جهان سرمايه دارى را 
به عهده بگيرد و آن را از مهلكه بحران هاى سيكلى 

نجات دهد؟
سرمايه دارى  دامنگير  همواره  ركود  ـ  رونق  سيكل 
خواهد بود. ليكن سقوط وال استريت در 1929 كه 
مستقيما منجر به بروز بحران بزرگ اقتصادى گرديد، 
شديد ترين ركود سرمايه دارى، تاكنون بوده است. 
 Charles) يك اقتصادان به نام چارلز كيندل برگر
Kindleberger) در پاسخ به اين سئوال كه چرا 

اين بحران تا آن حد عميق و شديد بود مى گويد، 
بحران 1929 شديد و طوالنى بود زيرا در آن عصر 
هيچ نهاد بين اللملى وام دهنده كه به مثابه آخرين 
گردد،  مى  محسوب  بحران   از  نجات  براى  ملجاء 
نمود  برگر  كيندل  توضيح  چند  هر  نداشت.  وجود 
دهد،  مى  نشان  را  مزبور  بحران  واقعيت  از  مهمى 
ليكن بيان كامل آن دهه فاجعه آميز نيست. تا قبل 
از جنگ اول جهانى بريتانيا به عنوان قدرت مسلط 
تلقى  دارى  سرمايه  دهنده  وام  ملجاء  آخرين  و 
مى گرديد وعمال شاخص طال، ليره استرلينگ بود، 
اما جنگ نشان داد كه هژمونى بريتانيا با چالش هاى 

قاطع و جدى روبرو است.
آمريكا  جهانى،  جنگ  دو  فاصله  در  چند  هر 
قدرتمندترين دولت سرمايه دارى در جهان محسوب 
اقتصاد  بر  را  خود  قدرت  نتوانست  اما  گرديد،  مى 
جهانى تحميل نمايد و هم چنان از مداخله جدى و 
تعيين كننده در روندهاى جهانى بركنار مانده بود. 
به  بين المللى  سامانى  بى  و  اغتشاش  دوره،  اين  در 
منجر  جهانى  تجارت  افول  و  پول  ارزش  كاهش 

گرديد.
اما بعد از جنگ دوم، اياالت متحده آمريكا با انعقاد 
كه   (Bretton Woods) وودز  بريتون  قرارداد 
كرد،  مى  تعيين  را  جهانى  تجارت  قوانين  و  اصول 
تفوق و سلطه نو ظهور خود را بر جهان اعالم نمود. 
بدين ترتيب دالر به پول دوفاكتوى مسلط بر اقتصاد 
قرار  براى  الزم  قدرت  داراى  كه  شد  تبديل  جهان 

گرفتن در سكوى آخرين ملجاء وام دهنده بود.
به  جهان  اقتصاد  بر  آمريكا  هژمونى  اكنون  ليكن 
چالش كشيده شده است و هيچ آلترناتيو و بديلى 
سرمايه  رهبرى  و  هدايت  براى  انداز  چشم  در  نيز 

دارى جهانى موجود نيست. 
اگر تجزيه و تحليل كيندل برگر از بحران دهه 1930 
قرين واقعيت باشد، ناگزير بايد پذيرفت كه سرمايه 
مشابه  فصل  به  ورود  آستانه  در  روزها  اين  دارى 
اى است كه طى آن طوفان هاى ويرانگر برآمده از 
خواهد  هم  در  را  وجودش  سرتاپاى  مالى،  بحران 

پيچيد.
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برگزارى مراسم باشكوه گرامى داشت 26 بهمن 
در مقر مركزى  كومه له 

عصر امروز جمعه 25 بهمن ماه، مراسم باشكوهى به مناسبت 26 بهمن روز 
كومه له، در مقر مركزى كومه له در كردستان عراق برگزار شد.

عراق،  كردستان  مختلف  مناطق  مردم  نفر از  هزار  بيش از 1  مراسم با حضور 
كارگران مهاجر و پناهجويان ايرانى ساكن در كردستان عراق، نمايندگان احزاب 
اجتماعى  و  فرهنگى  سياسى،  شخصيتهاى  ايران،   و  عراق  كردستان  سياسى 
شهرهاى مختلف كردستان، پيشمرگان و هواداران كومه له و حزب كمونيست 

ايران برگزار گرديد.
مراسم با اعالم برنامه ها از سوى آرزو بيكس و ناصر حق پرست مجريان مراسم 
و خواندن سرود انترناسيونال، سرود همبستگى جهانى طبقه كارگر آغاز و با يك 
دقيقه سكوت به ياد جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم ادامه يافت و سكوت 

با يك سرود انقالبى شكسته شد.
در ادامه حسن رحمان پناه، عضو كميته مركزى كومه له در سخنانى به وضعيت 

منطقه  و  كردستان  ايران،  سياسى 
كومه له  مواضع  تشريح  همچنين  و 
اين  در  ايران  كمونيست  حزب  و 

ارتباط پرداخت.
به  له  كومه  سرود  گروه  ادامه،  در 
تناوب سرودهاى انقالبى را تقديم 
حاضران نموده و پيامهاى رسيده از 
سوى احزاب و سازمانهاى سياسى و همچنين شخصيت هاى سياسى، فرهنگى 
بود  رسيده  مراسم  كنندگان  برگزار  به  له  كومه  روز  مناسب  به  كه  اجتماعى  و 
خوانده شد. مام هژار، شاعر خوشنام كردستان عراق شعرى را به مناسبت روز 
ادامه  در  و   گرديد  روبرو  گرم  استقبال   با  كه  كرد  حاضزين  تقديم  له  كومه 
هنرمندان لقمان سليم، چرا جهان وطن و نظام مالزاده نيز با صداى گرم خود 

شادى بخش مراسم بودند.  
مراسم باشكوه گرامى داشت روز كومه له، پس از 3 ساعت در ميان شادى و 

پايكوبى شركت كنندگان به پايان رسيد.



گزارشاتى از برگزارى
 مراسم 26 بهمن روز كومه له 

در خارج كشور
در زير گزارشاتى از برگزارى اين مراسم در تورنتو (كانادا)، 
و  يوتبورى(سوئد)  استكهلم(سوئد)،  سيدنى(استراليا)، 

اسلو(نروژ) را مالحظه مى كنيد.

 تورنتو- كانادا
روز شنبه 31 ژانويه مراسم گراميداشت روز كومه له با حضور صدها نفر از 
هواداران كومه له و جنبش انقالبى كردستان، نمايندگان احزاب و سازمان هاى 
سياسى و شخصيتهاى آزديخواه  در شهر تورنتو برگزار شد. شركت كنندگان 
در مراسم از شهرهاى مختلف كانادا و همچنين آمريكا حضور به هم رسانده 

بودند.
مراسم با خواندن تراكت هايى به زبانهاى كردى و فارسى و اعالم برنامه  توسط 
ياد  به  سكوت  دقيقه  يك  و  انترناسيونال  سرود  با  و  شد  آغاز  برنامه  مجرى 
شعرى  با  جمعيت  سكوت  يافت.  ادامه  سوسياليسم  و  آزادى  راه  جانباختگان 

براى رفيق جانباخته عمر فيضى و پس از آن با سرودى شكسته شد .
در ادامه رحمان نجات عضو كميته مركزى كومه له به نمايندگى از جانب كميته 
اشغال  كردستان،  و  ايران  سياسى  وضعيت  مورد  در  سخنانى  له  كومه  مركزى 
مجدد غزه توسط ارتش اشغالگر اسرائيل، بحران اقتصادى و ديگاهها و مواضع 

كومه له در جواب به مسائل مورد بحث را بيان كرد .
توسط  سياسى  سازمانهاى  و  احزاب  جانب  رسيده از  پيامهاى  ادامه فهرست  در 
مراسم  رسيده  به  هاى  پيام  ليست  رسيد.  شركت كنند گان  برنامه به سمع  مجرى 

روز كومه له در كانادا به شرح زير است:
چريكهاى فدايى خلق ايران- كانادا، اتحاديه كمونيستهاى عراق، اتحاد بين المللى 
در حمايت از كارگران در ايران، حزب دمكرات كردستان عراق- كانادا، حزب 
حزب  (خاوران)،  تبعيد  در  ايران  سياسى  زندانيان  كانون  كردستان،  دمكرات 

دمكرات كردستان ايران– شرق كانادا.
-همچنين تعداد زيادى پيام تبريك از جانب خانواده جانباختگان و هواداران 

كومه له در شهر و روستاهاى كردستان براى مراسم ارسال شده بود.
بخش دوم مراسم شامل برنامه اى هنرى بود كه توسط هنرمندان اميد محمدى، 
ابراهيم هه وليرى و با همراهى كيبرد محسن پاالنى ارائه گرديد. فريدون فرهى 
هنرمند انقالبى و كمونيست در اين برنامه شركت داشت وبا تقديم يك ترانه 
مراسم را با شكوهتر نمود. برنامه هنرى مورد استقبال گرم شركت كنندگان قرار 

گرفت و شادى و پايكوبى حاضرين تا پاسى از شب ادامه پيدا كرد.

سيدنى، استراليا
شامگاه جمعه 13 فوريه در شهر سيدنى مراسم روز كومه له با حضور جمع 
تشكل هاى  سياسى،  جريانات  و  احزاب  نمايندگان  سياسى،  فعالين  از  كثيرى 
محل  سالن  شد.  برگزار  كردستان  انقالبى  جنبش  دوستداران  و  دموكراتيك 
برگزارى مراسم با شعارهاى انقالبى و نيز شعارهائى در دفاع از جنبش انقالبى 
كردستان، گراميداشت روز كومه له و نيز با تصاويرى از ماركس، انگلس و لنين 
بهمراه  مزين شده بود كه  كريمى  همچنين تصويرى از رفيق محمد حسين  و 

پخش سرودهاى انقالبى توجه شركت كنندگان را بخود جلب مى نمود .
مراسم با عرض خير مقدم و توضيحاتى در خصوص روز كومه له از جانب 
شركت   ، برنامه  فهرست  اعالم  ضمن  و  آغاز  مولودى،  عثمان  برنامه  مجرى 
كنندگان را به شنيدن سرود انترناسيونال سرود همبستگى بين المللى طبقه كارگر 
جلب نموده و با اعالم يك دقيقه سكوت بياد تمامى جانباختگان راه آزادى و 
رحيمى،  قادر  سوى  از  زيبائى  شعر  قرائت  با  سكوت  شدن  شكسته  و  برابرى 

مراسم آغاز گرديد .
سخنران مراسم روز كومه له در سيدنى، عرفان مروت جو عضو كميته خارج 
كشور حزب كمونيست ايران بود كه ضمن خير مقدم حضور شركت كنندگان 

در مراسم  و توضيحاتى در خصوص اهميت و جايگاه 
تأثيرات  و  سرمايدارى  بحران  تشريح  به  كومه له،  روز 
اين بحران در زندگى كارگران و زحمتكشان و نيز به 
اشاراتى  جهان  و  منطقه  ايران،  سياسى  اوضاع  تشريح 
بدنبال،  گرديد.  واقع  حاضرين  توجه  مورد  كه  نمود 
رشيد امين زاده تراكتى را در خصوص روز كومه له و 
جايگاه جنبش انقالبى كردستان در جنبش چپ ايران 
و جنبش كارگرى وحزب كمونيست ايران ، قرائت و 
مورد توجه حاضرين واقع گرديد وآنگاه مجرى برنامه 
عثمان مولودى توضيحاتى را در خصوص تاريخچه روز كومه له بزبان انگليسى 

بيان داشته كه مورد توجه مهمانان انگليسى زبان واقع گرديد . 
رئيس اتحاديه كارگران ساختمانى، معادن، انرژى و  از سوى "پيتر مك كلند" 
جنگلبانى سخنانى در رابطه با روز كومه له تقديم حاضرين در مراسم گرديد.دبير 
اول حزب كمونيست استراليا  "دكتر هانا  ميدفيلد" سخنران بعدى مراسم بود 
كه ضمن تبريكات خود بمناسبت روز كومه له اشاره نمود : اعالم مينمايم كه ما 
امروز در سرزمين آبورجينالها صاحبان اصلى اين سرزمين گرد هم آمده ايم و 
مراتب احترام خودم را به اين مردم در گذشته  و حال تقديم مى كنم. بزرگداشت 
فعاليت ها و تعهداتى كه كومه له  پيش پاى خود گذاشته  است در دنياى امروز بسيار 
ضرورى است. دنياى سقوط سياست هاى نظام سرمايه دارى، كمبود مواد غذايى 
كه  موجب شده است يك بيليون نفر در گرسنگى بسر مى برند و روزانه 1000 
نفر بر اثر گرسنگى مى ميرند و  دنياى بحران محيط زيست. موقعيت براى تغيير 
امكان  آمده است.   بوجود  بشر  حقوق  مدافعان  صداى  آوردن  در  به احتراز  و 
سرنوشت  تعيين  جمله حق  از  مردمى  خواستهاى  نشاندن  به كرسى  براى  تغيير 

كه مسئله مبرمى براى مردم كردستان ميباشد.                                   
روز  گراميداشت  در  سخنانى   Socialist Alternative سوى  از  "دوريا"  

كومه له و همبستگى با كومه له اظهار داشت.
جانباختگان  از  تعدادى  خانواده  جانب  از  پيامى  محمدى  ملك  كمال  بدنبال، 
كومه له را قرائت كه مورد استقبال قرار گرفت .  قرائت مطلبى ادبى در خصوص 
جانباختگان از سوى على احمدى بخش ديگر برنامه بود كه بسيار مورد توجه 
واقع گرديد. سپس نوبت به اعالم پيام هاى رسيده گرديد كه مجرى برنامه پيامهاى 

رسيده را بقرار زير اعالم نمود .                                                 
پيام   ،CPA استراليا  كمونيست  حزب  پيام   ،CFMEU كارگرى  اتحاديه  پيام 
حزب سوسياليست آلترناتيو، پيام حزب سوسياليست االينس، تروتسكى پالتفرم، 
اتحاد سوسياليستهاى استراليا، كانون زندانيان سياسى(درتبعيد)، چريكهاى فدائى 
خلق ايران، اتحاد كمونيستهاى عراق ، حزب سوسيال دمكرات استراليا، كميته 
همبستگى با كارگران ايران – استراليا، ناوه ندى چاک ، حزب شيوعى كردستان 
زندانيان  از  جمعى  پيام  له،  كومه  جانباختگان  خانواده  از  جمعى  پيام  عراق، 

سياسى سابق كومه له. 
بخش دوم برنامه صرف شام و اجراى موزيك زنده بزبان كردى و فارسى بود 
كه توسط هنرمند  سردار قادر  و نوازندگى  آسو  تا پاسى از نيمه شب در ميان 

شور و شوق حاضرين ادامه داشت . 

استكهلم، سوئد
عصر روز شنبه 26 بهمن 87 برابر با 14 فوريه 2009 مراسم باشكوهى بمناسبت 
گرم  استقبال  ميان  در  استكهلم  شهر  در  له  كومه  فعاليت  سالروز  سى ونهمين 
صدها نفر از مردم آزاديخواه ،  دوستداران جنبش انقالبى كردستان، جمع وسيعى 
از فعالين و شخصيتهاى سياسى چپ و نمايندگان احزاب و سازمانهاى سياسى 
ايران و كردستان و اعضا و هواداران كومه له و حزب كمونيست ايران برگزار 

گرديد.
سالن مراسم با شعارهاى انقالبى و پوستر رفيق جانباخته محمدحسين كريمى 
از بنيانگذاران كومه له و رهبران جنبش بين المللى طبقه كارگر آراسته شده بود. 
پخش فيلم و اساليد از گوشه هايى از تاريخ مبارزاتى كومه له و جنبش انقالبى 

كردستان جلوه خاصى را به سالن داده بود.
برنامه هاى مراسم روز كومه له در استكهلم در دو بخش سياسى و هنرى برگزار 

به   برنامه ها  فهرست  اعالم  با  بعدازظهر   7 ساعت  از  مراسم  گرديد. 
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رحيمى  سيران  جانب  از  فارسى  و  كردى  زبان هاى 
سرود  انترناسيونال،  سرود  با  نژاد،  نيك  سهيال  و 
همبستگى جهانى كارگران و اعالم يك دقيقه سكوت 
به پاس گراميداشت ياد جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم 
سرودهاى  آشناى  صداى  آتشى،  كالى  بدنبال   گرديد.  آغاز 
سكوت  "به رزه گيان بازيتان"  سرود  اجراى  با  كومه له،  انقالبى 

مراسم را شكست.
سخنران مراسم روز كومه له در استكهلم صالح مازوجى عضو كميته مركزى 
حضار،  به  آمدگويى  خوش  پس از  كه  بود  ايران  كمونيست  حزب  و  له  كومه 
اداى احترام نسبت به كليه جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم و در ميان آنها 
جانباختگان صفوف كومه له و حزب كمونيست ايران، اداى احترام نسبت به 
خانواده هايشان و اعالم تعهد در وفادارى به راه و به آرمانهايشان، در چند محور 
اصلي • اوضاع سياسي ابران، بحران اتمى • شرايط مبارزه در كردستان و مبانى 
استراتژى كومه له • پيش شرط هاى همكارى با احزاب سياسي اپوزيسيون در 

كردستان ايران ارائه داد.
ايران،  سياسى  اوضاع  تشريح  ضمن  هايش  صحبت  اول  بخش  در  سخنران 
بحران اتمى و موقعيت بين المللى رژيم جمهورى اسالمى و اشاره به آشكار 
شدن ورشكستگى ايدئولوژيك بورژوازى، سقوط و بى اعتبار شدن ارزش هاى 
سئوال  زير  اثر  در  ايران  ليبرال  بورژاوزى  آلترناتيوى  بى  بحران  نئوليبراليسم، 
رفتن قانونمندى هاى بازار آزاد و تاثيرات مثبتى كه اين روندها مى تواند بر 
كرد  تاكيد  نكته  اين  بر  باشد،  داشته  سوسياليستى  فعاليت  هاى  زمينه  گسترش 
پيشاروى  در  ديگرى  زمان  هر  از  بيشتر  مبرميت  با  آنچه  كنونى  شرايط  در  كه 
به  دادن  شكل  براى  بى وقفه  تالش  است  گرفته  قرار  ايران  كمونيستى  جنبش 
آلترناتيو حكومت كارگرى  است و اين امر فقط و فقط از مسير سازمانيابى طبقه 
كارگر در تشكل هاى توده اى و طبقاتى خود و روى آورى آن به تحزب يابى 
كمونيستى، و اتحاد ديگر جنبش هاى اجتماعى دمكراتيك و انقالبى با جنبش 

كارگرى امكان پذير است. 
استراتژى  شكست  امروز،  كه  كرد  تاكيد  مازوجى  كردستان  اوضاع  مورد  در 
كه  جرياناتي  و  ايران  كردستان  در  چه  و  عراق  در  چه  ناسيوناليست  احزاب  
از  را  كردستان  ملى  جنبش  منافع  عراق  به  آمريكا  لشكركشى  آستانه  در  بويژه 
مسير همگرايى با سياست ها و استراتژى آمريكا در منطقه تعقيب مى كردند بر 
همگان آشكار شده است. تجربه عراق هم همين را نشان مى دهد كه حل مسئله 

كرد هيچ جائى در استراتژى امريكا ندارد،  
همه اين فاكتورها و يك ارزيابى واقع بينانه از اوضاع كردستان بار ديگر اين را به 
ما مى گويد كه براى به پيروزى رساندن جنبش انقالبى كردستان بايد به جنبش 

كارگرى و مبارزه توده هاى مردم زحمتكش و زنان در كردستان اتكا كرد.
واقعيت رشد مناسبات سرمايه دارى در طى سى سال گذشته، عميق تر شدن 
شكاف مابين  فقر و ثروت، و جود ستمگرى ملى در اين جامعه و وجود يك 
جنبش انقالبى در اين منطقه، وجود احزاب و نيروهاى سياسى مختلف با برنامه 
و استراتژى هاى سياسى متفاوت و آشنايى مردم با فرهنگ مبارزه حزبى، رشد 
آگاهى و بيدارى طبقاتى و وجود جريان سوسياليستى ، خصلت نماى جامعه 
دهه  چند  نتيجه  كه  تحوالت  و  تغيير  اين  است.  كنونى  شرايط  در  كردستان 
مبارزه است، بويژه تحت تاثير اوضاع جهانى، پديده گلوباليزاسيون و جهانگيرى 
سرمايه اين واقعيت را به ما مى گويد كه مبارزه براى رفع ستم ملى تغيير شيفت 
بر  ضمن  سخنران  شناخت.  برسميت  بايد  را  دوره  تغيير  اين  است.  كرده  پيدا 
سوسياليستى  استراتژى  مبانى  تشريح  به  دوره  تغيير  اين  هاى  مؤلفه  شمردن 

كومه له در جنبش كردستان پرداخت.
تا جائى كه به وجود اختالف نظر و ديدگاه هاى مختلف در تشكيالت كومه له 
كمونيست ايران بر مى گردد قبال گفته شد كه جامعه كردستان يك  و حزب 
جامعه حزبى است و مردم كردستان با فرهنگ مبارزه حزبى آشنايى دارند. و به 
اين امر هم واقف هستيم كه مبارزه حزبى مى تواند دستاورد مهمى در مبارزه 
ملتى عليه ديكتاتوريت و تالش براى دستيابى به خواستهايش باشد. رشد مبارزه 
حزبى، و تبلور گرايشات مختلف طبقاتى و اجتماعى در وجود احزاب مختلف 
است.  تاريخى  پيشرفت  يك  متفاوت  سياسى  هاى  استراتژى  و  ديدگاه ها  با 
را  آن  و  شناسند  مى  رسميت  به  را  تاريخى  دستاورد  اين  كردستان  مردم  اگر 
حاصل سالها مبارزه خود مى دانند، الزم است اين واقعيت را نيز قبول كنند كه 

وجود اختالف نظر و ديدگاههاى مختلف و حتى انشعاب و جدائى در صفوف 
احزاب بخش جدائى ناپذيرى از واقعيت يك جامعه تحزب يافته است. انشعاب 
بخودى خود يك پديده منفى نيست. آنچه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه 
هنگام بروز اختالف نظرات و ديدگاهاى فكرى متفاوت، اين اختالفات بشيوه 
اى متمدنانه و با فرهنگى پيشرو پيش برده شوند، بطورى كه نحوه پيشبرد اين 

اختالفات هم به ارتقا فرهنگ سياسى مردم كمك كند. 
كنگره سيزدهم كومه له كه مباحثات آن در سطح علنى هم انتشار يافت نشان داد 
كه ما هيچ مشكلى با وجود اختالف نظر و ديدگاههاى متفاوت در تشكيالت 
نداريم، رفقاى مخالف مى توانستند از طريق استفاده از مكانيسم هاى تشكيالتى 
و از ميان آنها كنگره ها براى تبديل كردن نقطه نظرات و ديدگاه هاى خود به 
نظرات اكثريت تالش كنند و رهبرى تشكيالت را بدست بگيرند و براى آن 
سياست تعيين كنند. آنچه از نظر ما خط قرمز است و رفقاى ما نمى بايست 
كردن  تبديل  و  تشكيالت  درون  در  تشكيالت  يك  ايجاد  كنند،  عبور  آن  از 
تشكيالت كومه له و حزب كمونيست ايران به پايگاهى براى پيشبرد پروژه هاى 
بهم  ها  پروژه  اين  حال  است.  تشكيالت  بيرون  در  خود  تشكيالتى  و  سياسى 
نزديك كردن جناح هاى مختلف سازمان زحمتكشان و نزديكى با آنها باشد يا 
درست كردن يك سازمان زحمتكشان ديگر، ما در اينجا وارد ماهيت اين پروژه 
ها نمى شويم. آنچه براى ما و حتى براى دوستانى كه بيرون از مدار تشكيالتى 
مسائل ما را تعقيب مى كنند روشن و آشكار است اين واقعيت است كه رفقاى 
مخالف ما از اين خط قرمزها عبور كرده اند و عبور از اين خط قرمزها با ابتدائى 
ترين پرنسيپ هاى يك مبارزه سياسى پيشرو، مدرن و امروزى خوانائى ندارد. 

اميدواريم خود اين رفقا هم متوجه اين امر شده باشند».
مبارز،  نويسنده  و  شاعر  شعرخوانى  مازوجى،  صالح  صحبت هاى  بدنبال 
سرشناس و محبوب عباس سماكار شروع شد و ايشان ضمن تبريك سالروز 
در  شركت كنندگان  تحسين  و  استقبال  مورد  زيبا  قطعه شعر  ارائه  دو  با  كومه له 

مراسم قرار گرفتند. 
در ادامه اين بخش از برنامه ، ليست احزاب و سازمانهايى كه بمناسبت سالروز 
كومه له پيام تبريك داده بودند، اعالم گرديد. احزاب وسازمانهاى شركت كننده 

در مراسم عبارت بودند از:
اتحاديه ميهنى كردستان عراق (كميته تشكيالت سوئد)، حزب دمكرات كردستان 
عراق (كميته استكهلم - سوئد)، حزب دمكرات كردستان ايران (كميته سوئد)، 
سازمان  سوئد)،  كشورى  (كميته  كردستان  دمكرات  حزب  سوئد،  چپ  حزب 
انقالبى كارگران ايران (راه كارگر)، شوراى كار، كانون زندانيان سياسى ايران- 

در تبعيد (واحد سويد)، سازمان چريكهاى فدايى خلق ايران
اين بخش از برنامه هاى مراسم با قرائت تراكت تبليغى به پايان رسيد.

بخش دوم برنامه، شامل برنامه اى هنرى بود كه بعداز استراحت كوتاهى تقديم 
به  كريميان  كمال  و  محمدى  اميد  هنرمندان  شركت  با  برنامه هنرى  گرديد. 
همراه نوازندگان زيرک، مكريان و ماكوان و با همكارى فنى كوردو اجرا گرديد. 
همچنين محمدحميدى (وشترمل) با ارائه دو ترانه در بخش هنرى مراسم شركت 
نمودند. برنامه هنرى مراسم روز كومه له مورد استقبال گرم شركت كنندگان قرار 

گرفت و تا ساعت 12 شب ادامه پيدا كرد. 

يوتبورى، سوئد
روز 14 فوريه همزمان با ديگر كشورها و شهرهاى كردستان و ايران، در شهر 
يوتوبورى در كشور سوئد نيز، به مناسبت 26 بهمن سالروز علنى شدن فعاليت 
و مبارزات كومه له در راه آزادى و برابرى، مراسمى از جانب تشكيالت حزب 
كمونيست ايران در شهر يوتبورى برگزار گرديد، كه با استقبال و شركت تعداد 
زيادى از فعالين سياسى، دوستداران جنبش آزادى خواهانه كردستان، نمايندگان 
احزاب و جريانات سياسى، دوستان و اعضاى كومه له و حزب كمونيست ايران 

روبرو شد.
مراسم با خوش آمدگويى مهمانان به زبان كردى و فارسى و سوئدى از جانب 
مجريان برنامه مونا اميرى و آكو انورى و اجراى سرود انترناسيونال و اعالم يك 
دقيقه سكوت به احترام ياد جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم آغاز شد. سپس 

شمعى به مناسبت 30 سالگى اعالم فعاليت علنى و مبارزه بى وقفه در راه 
آرمانهاى انسانى كومه له بوسيله تعدادى از نوجوانان روشن شد. 

بعنوان  ايران  كمونيست  حزب  مركزى  كميته  عضو  محمدنژاد  جالل 
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سخنران مراسم روز كومه له ضمن خوش آمدگويى به 
شركت كنندگان و سپاسگزارى از استقبال گرم آنان، 
نقش و جايگاه  كومه له به عنوان يك جريان سوسياليست 
در جنبش انقالبى كردستان و قريب 40 سال مبارزه  در راه دفاع 
حق  كسب  و  ملى  ستم  رفع  براى  تالش  و  كارگران  منافع  از 

عقب افتاده  را  سنت هاى  و  عليه جامعه مردساالر  روشنگرى  و  سرنوشت  تعيين 
و  آزادى  راه  جانباختگان  و  كريمى  حسين  محمد  رفيق  ياد  و  كرده   يادآورى 

سوسياليسم و استقامت زندانيان سياسى و خانواده هايشان را ارج نهاد. 
جهان  كنونى  بحران  به  مختصر  به طور  سخنانش  ادامه  در  نژاد  محمد  جالل 
سرمايه دارى پرداخت و در ادامه سخنانش  نكاتى در رابطه با اوضاع سياسى 

ايران بيان نمود.
در ارتباط با كردستان ايران  جالل تشريح نمود كه  «كردستان نيز همچون باقى 
ايران يك جامعه طبقاتى است كه در آن طبقات اجتماعى و به تبع آن احزاب و 
گرايشات سياسى افق و استراتژى هاى متفاوتى را نمايندگى مى كنند». و تاكيد 
براه اصالحات  چشـم  دوره اى  در  اگر  ناسيوناليست  بورژوا  «احزاب  كه  نمود 
خاتمى و دوم خردادى ها بودند، در دوره  اخير و در آستانه لشكركشى آمريكا 
با  و  نهادند  بنا  آمريكا  استراتژى  با  پايه همگرايى  بر  را  خود  سياست  به عراق 
پناه  سفيد  كاخ  سناتورهاى  با  مالقات  و  آمريكا  سناى  به  مجلس  و  هدف  اين 
بردند. شكست آمريكا در عراق و به گل نشستن كشتى "خاورميانه بزرگ" بر اين 
احزاب نيز بدون تاثير نبوده و دچار انشعاب و سرخوردگى استراتژى شدند».
امپرياليستى  جنگ  قبال  در  كمونيستى  و  راديكال  رابطه موضعگيرى  اين  در  و 

آمريكا و متحدانش را يادآور شدند.
در ادامه صحبت ها رفيق جالل به راه حل كومه له در مورد جنبش كردستان اشاره 
 كرده  و تاكيد نمود كه «كومه له  به  عنوان يك جريان بانفوذ و داراى نقش در 
كردستان،  جنبش  واقعى  پيروزى  معناى  است  الزم  كردستان  انقالبى  جنبش 
چگونگى شركت مستقيم  مردم در حاكميت سياسى را روشن كرده به شعور 
عمومى تبديل كند». و در اين رابطه اضافه كردند كه «برنامه كومه له براى حاكميت 
حق  كسب  كه  است  متكى  عملى  و  سياسى  درک  اين  بر  كردستان  در  مردم 
تعيين سرنوشت و آرمان رهايى از ستم ملى الزم است كه به يك برنامه پيشرو 
كارگر  زندگى اقتصادى مردم  شرايط  بهبود  متضمن  اجتماعى استوار باشد كه 
و زحمتكش كردستان باشد، زنان را در مسير رهايى قطعى از قيد نابرابريهاى 
اجتماعى  سياسى  و اقتصادى قرار دهد، آزاديهاى بدون قيد و شرط سياسى را 

در جامعه برقرار كند، كودكان را از حرمت انسانى برخوردار نمايد و غيره، 
در پخش پايانى صحبت ها رفيق جالل ضمن اشاره به اين كه خواست تقويت 
مردم  برحق  خواست  يك  اسالمى  جمهورى  عليه  رژيم  متحدانه   مبارزه 
اپوزيسيون  احزاب  «همكارى  كه  نمود  تاكيد  بوده است،  ستمديده كردستان 

و  شفاف  ديالوگ  يك  بر  بايست  مى  كردستان  در 
و  اساسى  معيارهاى  شناختن  برسميت  همچنين 
اختالفات  وجود  مورد  در  و  باشد».  متكى  اصولى 
سياسى در درون احزاب ايشان تاكيد نمود كه «اگر 
و  احزاب  وجود  جامعه كردستان  در  داريم  قبول  ما 
امرى  متفاوت  استراتژى  و  افق  با  سياسى  گرايشات 
عادى است، پس بايد وجود اختالفات سياسى بر سر 

سياست و استراتژى در درون اين سازمانها را نيز برسميت بشناسيم». و در اين 
رابطه تاكيد نمود كه «اختالفات سياسى در داخل يك تشكيالت الزم است بر 
اساس حقوق و مكانيسم تعريف شده حزبى به طور شفاف و روشن و بشكلى 
متمدنانه رو به جامعه مورد بحث و جدل قرار گيرد و نهايتا در كنگره  و مراجع 
در  تشكيالت  ايجاد  و  سازى  فراكسيون  گيرد.  قرار  تصميم گيرى  مورد  حزبى 
تشكيالت و فعاليت مخفيانه  و پشت پرده در اين راستا حركتى است كه غيراز 
لطمات سازمانى، در سطح جامعه نيز فرهنگ نادرست و مضرى را دامن خواهد 

زد».
مراسم  در  كه  سياسى  سازمان  و  احزاب  تبريك  پيام  سخنرانى،  اتمام  از  بعد 
حضور داشتند از جانب نمايندگان اين جريانات خطاب به حاضرين ارائه گرديد. 

ليست اين جريانات عبارت است از:                                  
كردستان،  شيوعى  حزب  يوتبورى،  كميته  ايران-  كردستان  دمكرات  حزب 
حزب دمكرات كردستان عراق- منطقه سوئد واحد يوتوبورى، حزب دمكرات 

كردستان- كميته يوتبورى، حزب چپ سوئد، سازمان كارگران انقالبى ايران(راه 
كارگر)، حزب سوسيال دمكرات سوئد ، كانون زندانيان سياسى ايران در تبعيد، 
سازمان چريكهاى فدايى خلق ايران، كانون پشتيبانى از آزادى بيان- يوتبورى،  

سوسياليست هاى عدالتخواه در سوئد، اتحاد چپ كارگرى.
بخش دوم مراسم شامل يك برنامه هنرى بود كه  با هنرمايى و رقص كردى 
گروهى از نوجوانان شروع شد كه مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفت. 
برنامه هنرى با شور و شوق و جشن و پايكوبى حاضرين و با شركت هنرمندان 

معروف آمانج قره  داغى و بهروز اردالن تا پاسى از شب ادامه داشت. 

اسلو، نروژ
پايتخت  اسلو  شهر  فوريه در   14 روز  عصر  كومه له  روز  گرامى داشت  مراسم 
كردستان،  انقالبى  جنبش  دوستداران  از  وسيعى  جمع  شركت  با  نروژ  كشور 
و  اعضا  همچنين  و  سياسى  جريانات  و  احزاب  نمايندگان  و  سياسى  فعالين 

هواداران كومه له و حزب كمونيست ايران برگزار گرديد.
سالن محل برگزارى مراسم با پوستر رفيق محمد حسين كريمى از بناينگذاران 
كومه له و ماركس، انگلس ولنين رهبران بين المللى جنبش كارگرى تزئين شده بود. 
همبستگى  سرود  انترناسيونال،  سرود  اجراى  با  اسلو  در  كومه له  روز  مراسم 
جهانى كارگران و اعالم يك دقيقه سكوت به ياد همه جانباخته گان راه آزادى و 
سوسياليسم آغاز گرديد. سكوت مراسم با ارائه يك قطعه شعر شكسته شد. بدنبال 
مجريان  جانب  از  فارسى  و  كردى  به زبانهاى  مراسم  اين  برنامه هاى  فهرست 

برنامه  عرفان تارين و سوسن محمدى اعالم گرديد.
سخنران مراسم روز كومه له در اسلو محمد كمالى عضو كميته  مركزى كومه له 

و حزب كمونيست ايران بود. 
او در بخشى از صحبت هايش در مورد تاثير اين بحران در ايران بر زندگى مردم 
رفيق محمد اشاره  كردند كه  عليرغم اينكه جمهورى اسالمى از بدو تولدش با 
بحران بر سر كار آمده ، اما اكنون بار اين بحران بر جمهورى اسالمى از چند 
جهت شديدتر و فلج كننده تر است. عالوه بر بحران مورد اشاره  بر جمهورى 
اسالمى، بدليل بحران اتمى و تحريم اقتصادى از سوى دول بزرگ سرمايه دارى 
رژيم  اين  حاكميت  از  مردم  عمومى  نفرت  و  خشم  شدت  و  يكطرف  از  دنيا 
ورشد مبارزات كارگرى،زنان، دانشجويان و ... رژيم در تنگناى بمراتب بيشترى 
قرار دارد.  رژيم جمهورى اسالمى براى جلوگيرى از وضعيت موجود، به سياق 
و  كارگرى،زنان  فعالين  دستگيرى  مردم،  توده هاى  بر  به فشار  خود  هميشگى 
«اگر  كه  اشاره كردند  كمالى  محمد  ادامه   در  شده است.  متوصل  دانشجويان 
جنبشهاى كارگرى، زنان، دانشجويان و ساير جنبش هاى عمومى، عليرغم هر 
و  ترس  از  نه  ناشى  دارد  خود  بر  را  جنبه احتياط  هنوز  كه داشته اند  پيشروى 
وحشت، بلكه  نشان از عدم وجود آلترناتيو 
كه توده هاى  است  اتكا  قابل  حكومتى 
آن  در  را  شايسته خود  زندگى  بهبود  مردم 
يك  از  وضعيت  چه اين  اگر  ببينند.  متجلى 
و  چپ  نيروهاى  ضعف  از  نشانى  طرف 
ديگر  طرف  از  اما  مى باشد،  سوسياليست 
سطح آگاهى و بلوغ سياسى جامعه و جنبش 
كارگرى را نيز مى رساند. آنان از انقالب سال 57 شمسى آموخته اند كه  نبايد 

بدون يك آلترناتيو قابل اعتماد دست به مبارزه  نهايى با رژيم زد».
در اين بخش از برنامه  و بعداز پايان صحبت هاى محمد كمالى، ليست سازمانها 
روز  بمناسبت  تبريك  پيام  حال  عين  در  كه  مراسم  كننده در  شركت  احزاب  و 

كومه له داده بودند اعالم گرديد كه عبارتند از:
دمكرات  حزب  كردستان،  دمكرات  حزب  عراق،  كردستان  دمكرات  حزب 
انجمن  نروژ،  سوسياليست  جوانان  سازمان  نروژ،  سرخ  حزب  ايران،  كردستان 

همبستگى با كارگران ايران- نروژ
شركت  با  هنرى   برنامه اى  شامل  اسلو  در  كومه له  روز  مراسم  پايانى  بخش 
گرم  استقبال  مورد  كه  بود  موزيك  بهراه گروه  بوكانى  شورش  عزيز  هنرمند 

شركت كنندگان قرار گرفت و تا پاسى از شب ادامه  پيدا كرد.
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مدتى است كه رهبرى حزب حكمتيست با انتشار مطالبى 
را  مقدارى  بى  جنجالى  تبليغات  اينترنتى،  سايتهاى  در 
بر عليه كومه له و حزب كمونيست ايران براه انداخته 
است. شكل اين تبليغات غير سياسى، غير اخالقى است 
ميتوان  روانى  گشايى  عقده  يك  چهارچوب  در  تنها  و 
آنرا درک كرد.  محتواى بهانه ها و مستسمك هاى آن 
نيز بر پايه دروغ و كذب محض استوار است چون قرار 
نيست در هيچ مرجع حقيقى و حقوقى ثابت شوند. اين 
ادعاها بر تحليل و تفاسير كارآگاه مابانه، دلبخواهى و 
نهايتا اتهام زنى متكى است و اساس را بر اين گذاشته 
است كه از فرط تكرار، و با مسموم كردن فضاى مبارزه 
سياسى تعقل انسانهاى دور و بر خود را با موهومات 

بى سر و تهش مسخ كند. 
با همه اينها سوال اين است كه علت واقعى اين ضديت 
چيست؟  ايران  كمونيست  حزب  و  له  كومه  با  كور 
جريان  يك  حكمتيست  حزب  كه  است  اين  واقعيت 
طريق  از  كه  است  اى  ريشه  بى  و  اى  حاشيه  منزوى، 
“فيل هوا كردن” و جنجال سازى حيات سياسى حقير 
خود را معنى ميكند. رهبرى حزب حكمتيست بدنبال 
كه  استراتژيكى  سردرگمى  و  پى  در  پى  هاى  شكست 
رفتارها،  و  فرهنگ  اينگونه  است  آمده  گرفتار  بدان 
اخالقيات و سبك كار را به  استراتژى و تاكتيك خود 
تبديل كرده است. آنها رمز بقاى خود را در تداوم اين 
روشها جستجو ميكنند. آنها ميخواهند به هر قيمتى كه 
و  مثبت  كار  طريق  از  اگر  باشند،  “مطرح”  است  شده 
شده  كه  هم  آب  سرچشمه  كردن  آلوده  با  نشد  متين 
هر  به  اگر  است  اين  آنها  تئورى  ندارد.  اشكالى  است 
نرخى  در اين دوران” مطرح” بمانند، در اين صورت 

گويا جامعه در شرايط مساعد و در دوران ديگر  آنها را 
انتخاب خواهد كرد.

شرافت  زمانى  كه  جمعى  براى  كه  است  تاسف  جاى 
هدف  امروز  داشت،  واال  مفهومى   برايشان   سياسى 
آنقدر  سياست  دنياى  و  اند  كرده  گم  را  خود  زندگى 
برايشان حقير و كوچك شده است كه صف انقالب و 
ضد انقالب برايشان بى معنا ميشود و مبارزه با دشمن 
با  آكتيو  مبارزه  فعال  كه  است  فرعى  برايشان  آنقدر 
فرصتى  در  تا  ميكند  پر  برايشان  آنرا  جاى   له  كومه 
ديگر موضوع كار ديگرى فراهم شود.  با كمال تاسف 
واقعيت غم انگيز اين است كه در اثر تداوم اين روشها 
جمع  اين  رهبرى  در  اخالقى  انحطاط  و  سياسى  فساد 
آنچنان نهادينه شده است كه اميد به اصالح و بازداشتن 
آنها از پيمودن اين راه ناميمون و سرنوشت تراژيكى كه 

پيشارو دارند  را بسيار ضعيف كرده است.
در پايان سخنى هم داريم با اعضا و هواداران كومه له 
و حزب كمونيست ايران. آنچه كه اين جمع ميخواهند 
بخورد  فعاليت  مضمون  و  تبليغى”  “كمپين  بعنوان 
توفان  است،  حقيرانه  بشدت  بدهند،  خودشان  صفوف 
گوش  پشت  كنيد،  اهمال  آنرا  نيست.  بيش  فنجانى  در 
بياندازيد، مالحظه خواهيد كرد كه در دنياى واقعى هيچ 
اتفاقى نخواهد افتاد. بعد از مدتى از اين جست و خيز 
خواهند  ديگرى  سوژه  دنبال  و  شد  خواهند  خسته  ها 

رفت.   
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

2 فوريه 2009

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در ارتباط با جنجال تبليغاتى رهبرى حزب حكمتيست

 norpardazan@yahoo.com
h.faalin@gmail.com

تماس با تماس با 
 كميته تشكيالت داخل كشور كميته تشكيالت داخل كشور

  حزب كمونيست ايران  حزب كمونيست ايران

تلفن، فكس و پيامگير

0046.8.43743767
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