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اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
بمناسبت 8 مارس روز جهانى زن

اكنون بيش سه دهه است كه رژيم جمهورى اسالمى با اتكا به 
قوانين منتج از شرع اسالم، موقعيت بردگى وارى را به زنان ايران 
تحميل نموده است. قوانين جمهورى اسالمى آپارتايد جنسى و 
تحقير هرروزه زنان را نهادينه كرده است. بر اساس اين قوانين 
زنان در ايران رسما نيمه مرد بحساب مى آيند و از ابتدائى ترين 
حجاب  بزور  رژيم  اين  هستند.  محروم  خود  انسانى  حقوق 
انتخاب آزادانه پوشش  اجبارى و بزور شالق  و  زندان  حق 
را از زنان سلب كرده است. اين رژيم با زير پا گذاشتن حقوق 
سرپرستى  حق  طالق،  حق  مسافرت،  حق  نظير  زنان  ابتدائى 
فرزندان، حق معاشرت آزادانه 
نيمى  انسانى  هويت  مردان  با 
لگدمال  را  جامعه  اعضاى  از 
كرده است. اين رژيم با قانونى 
كردن تعدد زوجات و صيغه و 
به  بخشيدن  اجتماعى"  "اعتبار 
فساد اخالقى مردانى كه شيفته 
را  زنان  اند،  شده  قوانين  اين 
كرده  تبديل  جنسى  بردگان  به 

است.
بدين  اسالمى  جمهورى  رژيم 
ارتجاعى  تمايالت  ترتيب 
مردساالرانه  را به كمك قوانين مذهبى هم به يكى از پايه هاى 
خدمت   در  آنرا  هم  و  است  كرده  تبديل  خود  حاكميت  تداوم 
نظام توليد سرمايه دارى كه خود منشا و عامل بقاى ستمكشى و 
تيره روزى زنان است، قرار داده است. در ايران مذهب تنها افيون 
توده ها نيست، بلكه ابزار سركوب و وسيله كنترل اجتماعى زنان 

و دخالت در خصوصى ترين جنبه هاى زندگى
انسانها است.

بر بستر اين اوضاع و تشديد بحران اقتصادى و در حالى كه  50 
هر  ايران  در  فقر  برند،  مى  بسر  فقر  خط  زير  آن  مردم  صد  در 
روزه بيشتر چهره زنانه پيدا كرده است، و عوارض آن در تمام 
گوشه و زواياى حيات اجتماعى زنان بازتاب يافته  و زنان را 
بيش از همه اقشار ديگر جامعه در معرض آسيب هاى اجتماعى 

قرار داده است.
زنان  قبال  در  اسالمى  رژيم  توحش  و  بربريت  و  اوضاع  اين 
اعتراض  كه  است،  كرده  مال  لگد  چنان  را  آنان  انسانى  هويت 
و شورش و طغيان زنان عليه وضع موجود را به يكى از اركان 
اساسى مبارزه توده هاى مردم  در راه انقالب و براى خالصى از 

شر جمهورى اسالمى تبديل كرده است.
در ايران حاكميت سياسى مذهب و نقش آن در كنترل اجتماعى 
زنان، در جنبش زنان بيش از جنبش هاى اجتماعى ديگر زمينه را 
براى رشد گرايشات ليبرالى بورژوائى كه تعديل و اصالح قوانين 

جمهورى اسالمى را به استراتژى و قطب نماى حركت 
خود در جنبش زنان تبديل كرده اند فراهم آورده است. 

زن ستيزى در جامعه طبقاتى

  سوسياليسم افقى روشن در 
برابر جنبش زنان                      

نمونه اى از يك غارت پنهان!
روزها از سوى خودى هاى  گرفته اند و اين  صورت  هايى كه دور از چشم مردم  دزدى 
حكومت يكى يكى برمال ميشوند بايد اعتراض همه اقشار مردم را برانگيزند و از سوى 
كارگران و زحمتكشان و تهيدستان جامعه كه فقر و تهيدستى شان بخشًا ناشى از اين دزدى 

هاست. بايد با عكس العمل هاى تندترى مواجه شوند.                           در صفحه 2

 گوانتانامو، 
مظهر بربريت سرمايه دارى    

 در صفحه 8

    استراتژى سوسياليستى كومه له 
در پاسخ به مسئلة ملى در كردستان ايران

كردستان  مردم  براى  مستقل  دولت  تشكيل  حق  بمعنى  سرنوشت  تعيين  حق  خواهان  ما 
اعمال  و  تهديدات  از  نگرانى  بدون  بتوانند  كردستان  مردم  آن  در  كه  شرايطى  اما  هستيم. 
فشارهاى نظامى، پليسى، سياسى و اقتصادى و غيره آزادانه از اين حق خود استفاده كنند، با 
مبارزه براى يك اعتالى انقالبى در ايران و تغيير ماهيت رژيم حاكم برقرارى آزاديهاى بدون 
قيد و شرط سياسى، ايجاد مى شود. بر اين مبنى تنها راه واقع بينانه ى رفع ستم ملى از خلق 
كرد مشاركت مردم كردستان در يك جنبش انقالبى سراسرى به منظور سرنگونى جمهورى 
اسالمى و برقرارى رژيمى است كه برخوردارى عملى از همه ى حقوق دموكراتيك مردم 
را تأمين كند. ما به همراه كارگران و زحمتكشان كرد براى تحقق اين چشم انداز مبارزه 

مى كنيم و همه مردم كردستان را به همراهى در اين راه فرا مى خوانيم.       در صفحه 10

به يارى سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه
صفحه 6 و فعالين آن بشتابيم! در   

گرامى باد 8 مارس روز جهانى زن

 در صفحه 12

حداقل دستمزد كارگران در ايران تعيين
صفحه 5 اما رسما اعالم نشده است! در   
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در چنين شرايطى فعالين سوسياليست در 
جنبش زنان، بدون آنكه نگران همسوئى با 
ليبرال ها و مخدوش شدن خط و مرزهايشان 
با ديگر گرايشات درون جنبش زنان باشند بايد در 
قوانين  و  مذهب  زدودن  براى  مبارزه  مقدم  صف 
مذهبى از كليه شئون حيات اجتماعى زنان باشند و 
در هر مبارزه اى براى خواست هاى ولو جزئى زنان 

فعاالنه شركت كنند.
فعالين سوسياليست در همان حال نبايد يك لحظه از 
اين حقيقت غافل باشند كه ريشه ستمكشى زنان در 
نظام طبقاتى سرمايه دارى نهفته است. بدون رواج 
آگاهى به ريشه هاى ستمكشى زنان و مبارزه براى 
ريشه كن كردن اين ستمكشى، زنان قادر نخواهند 
و  ساالرانه  مرد  فرهنگ  عليه  مؤثرى  مبارزه  بود 
قوانين زن ستيز ارتجاع مذهبى را پيش ببرند. بدون 
تعرض به مناسبات سرمايه دارى جنبش زنان حتى 
نمى تواند به نابرابرى هاى حقوقى با مردان كه ريشه 

در نابرابرى هاى اقتصادى دارد پايان دهد. 
و  شدن  اى  توده  زنان  جنبش  پيشروى  شرط  اما 
اجتماعى شدن اين جنبش است. براى تبديل شدن 
جنبش زنان به يك جنبش توده اى و اجتماعى بايد 
ميليونى  ابعاد  در  را  زحمتكش  و  كارگر  زنان  توده 
به ميدان مبارزه آورد و براى انجام اين امر بايد بر 
استقالل اقتصادى زنان و بر خواست ها و نيازهاى 
رفاهى زنان تاكيد كرد و مسير تحقق اين خواست ها 
كه  آنجا  از  ايران  بورژوازى  ليبراليسم  داد.  نشان  را 
و  شمارد  مى  مقدس  را  خصوصى  مالكيت  حريم 
نئوليبراليسم  هاى  برنامه  از  پيروى  آن  استراتژى 
اقتصادى رايج در سطح جهان است، حتى نمى تواند 

خواست هاى حقوقى زنان را متحقق كند.
در  براى  دارد  كه  خواست هايى  با  زنان  جنبش 
اسالمى  جمهورى  رژيم  اختناق  سد  شكستن  هم 
نمى تواند در انزوا از ديگر جنبش هاى دمكراتيك 
ببرد.  پيش  به  پيروزمندانه  را  خود  مبارزه  اجتماعى 
طبقه كارگر بنا به ماهيت خواست هايى كه دارد و 
از آنجا كه اكثريت زنان را زنان كارگر و زحمتكش 
زنان  جنبش  استراتژيك  متحد  مى دهند  تشكيل 

است.
مردان  و  زنان  جهانى  همبستگى  روز  مارس   8
پيمان  تجديد  روز  جنسى،  آپارتايد  عليه  آزاديخواه 
دخالت  از  مذهب  راندن  عقب  به  براى  مبارزه  در 
برابرى  تحقق  براى  و  زنان  اجتماعى  حيات  در 
تر  گسترده  چه  هر  تالش  با  را  مرد  و  زن  واقعى 
براى برگزارى باشكوه مراسم و آكسيوهاى اين روز 
تاريخى و تالش براى اتحاد گسترده تر جنبش زنان 

با جنبش كارگرى گرامى بداريم.
زن،  جهانى  روز  مارس   8 ايران  كمونيست  حزب 
روز تجديد پيمان براى مبارزه با آپارتايد جنسى را 

به همه زنان و انسانهاى آزاده تبريك مى گويد.

گرامى باد 8 مارس روز جهانى زن
زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

اسفند 1387  مارس 2009

بار دگر تنش بين مجلس و دولت باال گرفته است 
يان  دولتى  و  يان  مجلس  عمامه  و  كاله  دوباره  و 
كه عمدتا اصولگرا هستند، در هم رفته و تعدادى 
از برادران اصولگراى مجلس نشين محض رضاى 
خدا چشمه هايى از بخور و بچاپ دولتمردان هم 
مسلك و هم جناحى خود را رو كرده اند. بندگان 
زدنها،  زيرآب  كشى ها و  نسق  اين  كوران  خدا در 
كلمه"  "وحدت  كه  هم  را  شان  راحل  امام  اندرز 
بود از ياد برده اند و پند و نصايح ولى فقيه شان 
شان  هاى  افشاگرى  گيرى  سبقت  بر  ترمزى  هم 

نمى زند. 
اكنون تنها جناح رقيب نيست كه غارت و چپاول 
هم  از  بخشى  بلكه  كشد،  مى  رخ  به  را  رقبايشان 
ليست  روز  هر  نيز  قدرت  بر  لميده  هاى  جناحى 
تازه اى از تاالن "بيت المال مردم" را بدست بخش 
ديگرى از هم جناحى هاى خود افشا مى كنند. اين 
از نشانه هاى جدى يك بحران ادامه دار حكومتى 
در حاكميت جمهورى اسالمى است كه مى رود تا 

عميق و عميق تر شود. 
ديگرى  بحث  ايران  در  حكومتى  بحران  بررسى 
مطلب  اين  نيست.  مطلب  اين  نظر  مورد  كه  است 
تنها مى خواهد به يكى از آخرين نمونه هاى برمال 
كه  بپردازد؛  رژيم،  روزه  همه  غارت هاى  شده 
به  يافتن  دست  براى  اى  حرفه  دزدان  اين  چگونه 
ته مانده خزانه دولت، براى دزديدن حاصل كار و 
همديگر  مملكت  اين  زحمتكشان  و  كارگران  رنج 

را لگد مى كنند! 
اين بار ماجرا از اين قرار است كه يك ميليارد دالر 
ناقابل درآمد نفتى كه مى بايست در خزانه دولت 
كجا  نيست  معلوم  و  است  شده  گور  و  گم  باشد، 
كسانى  چه  جيب  به  يا  و  شده  خرج  چه  براى  و 

رفته است! 
دولت  كه  پاسداران  يا  است!  درست  مردم  حدس 
را در قبضه دارند زير زيركى با آن "نياز" و خرج 
كرده  رجوع  همقطارشان را رفع و  برادران  و برج 
اند، يا بى تذكره به جيب وزرا و فرماندهان سپاه 
جالب  است.  رفته  كن  چاق  كار  و  آخوند  چند  و 
اينجاست كه احمدى نژاد اين سر قافله دزدها در 
تلويزيونى  گوى  و  گفت  يك  در  دولت،  دستگاه 
حيف و ميل شدن اين مبلغ را تكذيب كرده است. 
و اين در حالى است كه گزارش اين دزدى كالن 
را اولين بار ديوان محاسبات كشور كه يكى از زير 
مجموعه هاى دستگاه دولت است، و تحت مديريت 
رحيمى معاون پارلمانى احمدى نژاد اداره مى شود، 

تهيه و اعالم شده است! 
بودجه  تفريغ  گزارش  محاسبات  ديوان  كه  زمانى 
سال 85 در مجلس را اعالم نمود، الريجانى براى 
اولين بار در نشست روز 16 بهمن ماه مجلس اين 
غارت بزرگ را اين گونه برمال ساخت: «ديوان بايد 

موضوع واريز نشدن يك ميليارد دالر در آمدهاى 
نفتى به خزانه را پيگيرى كند.» 

به دنبال گزارش ديوان محاسبات در مجلس، روز 
را  نفت  وزارت  نفت،  وزير  ماه  بهمن  يكشنبه 27 
پاسخ  نتوانست  اما  دانست  مبرى  تخلف  اين  از 
قانع كننده اى به نمايندگان بدهد. به دنبال گزارش 
محاسبات  ديوان  سوى  از   85 سال  بودجه  تفريغ 
واريز  موضوع  طرح  و  مجلس  علنى  صحن  در 
دولت،  خزانه  به  دالر  ميليارد  يك  از  بيش  نشدن 
كشمكش ميان مجلس و دولت باال گرفت و رئيس 
جمهور را واداشت طى يك سرهم بندى تلويزيونى 
كند.  تكذيب  را  محاسبات  ديوان  ادعاى  بگونه اى 
اما پاسخگويى رئيس جمهور در شبكه يك سيما و 
تأكيد وى بر اينكه «امكان جابجايى حتى يك دالر 
وجود ندارد» و عجيب خواندن اين ماجرا و اظهار 
اينكه: «من فكر مى كنم در گزارش ديوان محاسبات 
اشتباه و بى دقتى صورت گرفته است. و ادعاى اين 
كه اين دولت، دولت پاكى است و «هيچ تخلفى رخ 
نداده و حتى يك دالر هم ناپديد نشده است» ، و 
«ما مراقبت مى كنيم كه حتى يك دالر هم جابجا 
را  خودش  هاى  جناحى  هم  حتى   ، نشود.»  گم  يا 
مى زد  زور  بيشتر  هرچه  و  كند  قانع  نتوانست  هم 
مى  رو  دستش  بيشتر  سازد،  مبرى  را  دولتش  تا 
شد. البته جناب رئيس جمهور چون نمى تواند از 
زيرش در برود با اشاره به وظايف ديوان محاسبات 
اسناد  است  موظف  محاسبات  «ديوان  مى افزايد: 
هزينه اى دولت را با قانون بودجه تطبيق دهد و اگر 
در اين زمينه مشكلى بود، مى آيد و آن را بررسى 
مى كند و اگر جايى تخلفى صورت گرفته بود يا 
سوءاستفاده اى شده بود، ديوان آن را به مرجع خود 

كه دادستانى ديوان است ارجاع مى دهد؛... .
و  وزرا  و  خود  كسى  هر  از  بهتر  كه  نژاد  احمدى 
برادران پاسدارش را مى شناسد و با شيوه و شگرد 
چپاول مردان خدا آشناست، بالفاصله اضافه مى كند: 
صورت  ادارى  تخلف  مواقع  برخى  است  «ممكن 
گرفته باشد، ممكن است برخى مواقع اين تخلف 
موجب اتالف بيت المال شده باشد و ممكن است 
سوءاستفاده  شده باشد كه در آن صورت طبق قانون 
رفتار مى شود و البته بايد حتمًا مسير مشخص شده 

و راه قانون طى شود.» 
خود  از  دفاع  در  نژاد  احمدى  جمله  ترين  جوک 
و كابينه اش بعد از كلى تناقض گويى اينست كه 
مى گويد: «اين دولت قانون  گراترين دولت است و 

ما اين را با اسناد اثبات مى كنيم.» 
صدور  با  نيز  محاسبات  ديوان  روز  همان  فرداى 
اطالعيه اى خواستار آن شد تا صدا و سيما با در 
اين  سازمان،  آن  براى  مشخصى  زمان  گرفتن  نظر 

جمهور  رئيس  سخنان  به  بدهد  را  اجازه 
پاسخ دهد. 

نمونه اى از يك غارت پنهان!
عطا خلقى 
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رحمانى  نژاد،  احمدى  ادعاهاى  متعاقب 
كشور،  محاسبات  ديوان  رئيس  فضلى 
ديوان  مستندات  از  دفاع  با  اى  نامه  طى 
 54 و  ميليارد  يك  نشدن  واريز  بر  مبنى  محاسبات 
مصاحبه اى  خواستار  كشور،  خزانه  به  دالر  ميليون 
شد.  احمدى نژاد  اظهارات  به  پاسخ  در  تلويزيونى 
ديوان محاسبات در اين نامه همچنين از چهارهزار 
مورد انحراف احكام بودجه سال 85 پرده برداشت 
به  شد.  عمومى  افكار  براى  آن  تبيين  خواهان  و 
و  دولت  بين  موقت  خوابيده  فرو  تنش  ترتيب  اين 

مجلس، بارى دگر باال گرفت.
انتقاد  از  پس  نيز  مجلس  رئيس  الريجانى  على 
اعالم  ضمن  جمهور  رئيس  سخنان  از  نمايندگان 
اينكه «مرجع اصلى ما ديوان است»، گفت: «مجلس 
مى تواند  محاسبات  ديوان  گزارش  اساس  بر 
كرد:  تأكيد  همچنين  مجلس  رئيس  كند.»  قضاوت 
 86 سال  بودجه  محاسبات،  ديوان  گزارش  «طبق 
هم انحراف دارد.» الريجانى اضافه كرده است كه: 
گزارش ديوان، نه تنها انحراف از بودجه 85، بلكه 
نشان  دهنده انحراف و اشكاالتى در اجراى بودجه 
86 نيز هست.» الريجانى همچنين تذكرهاى برخى 
از نمايندگان را و دفاعيات غير مستند احمدى نژاد 
ما  نظر  از  كه  است  كرده  اعالم  و  گرفته  ناديده  را 
دولت  از  و  است  محاسبات  ديوان  اصلى  مرجع 

خواسته است كه اگر سندى دارد ارائه كند. 
جمهور  رئيس  جناب  غيرمستند  دفاعيات  استناد  به 
مى توان خاطر جمع شد كه چگونه اين يك ميليارد 
و  ترين  "پاک  ميان  در  مردم  المال  بيت  از  دالر، 
حكومت  امروز  به  تا  هاى  دولت"  ترين  قانون گرا 
اهللا، گم و گور شده و هيچ سر نخى هم از آن بجا 

نمانده است.
از  غير  خود  تلويزيونى  مصاحبه  در  نژاد  احمدى 
ماجراى دزدى يك ميليارد دالر، در ارتباط با كسرى 
بودجه هم افاضاتى فرموده است كه دربست شيادى 
و پر رويى و در عين حال بالهت او را به نمايش 
مى گذارد. او در باره كسرى بودجه سال 88 كه مركز 
پژوهش هاى مجلس در باره آن گزارش داده است، 
گفته است: «بودجه ما مطلقًا كسرى ندارد؛ نه كسرى 
هزار   44 رقم   ... پنهان.»  كسرى  نه  و  دارد  آشكار 
ميلياردى از كجا آمده است؟ او همچنين گفته است: 
«البته كاهش قيمت جهانى نفت شايد در بودجه ما 
اثر بگذارد، اما اين تأثير زياد نيست. ذخاير ارزى ما 
همان طور كه قبال گفتم، آن قدر هست كه اگر تا 
سه يا چهار سال ديگر هم قيمت نفت در همين حد 
هست  اكنون  هم  كه  شتابى  همين  با  بتوانيم  بماند، 
به سازندگى ادامه دهيم و اگر بخواهيم كمى از اين 
شتاب بكاهيم، مى توانيم پنج يا شش سال ديگر با 

همين بودجه نفت كار خود را انجام دهيم.
سازندگى؟!  كدام  پرسيد  بايد  دزد  سالوس  اين  از 
منظورت از سازندگى گل اندود كردن مخروبه هايى 
آن  در  معصوم  هاى  بچه  كه  مدرسه  نام  به  است 
اسامى 12 امام و 14 معصوم را از بر مى كنند؟ همان 
خرابه هايى كه چندى پيش وزير آموزش و پرورش 
در يكى از سخنرانى هايش صريحا اعالم كرده بود 
كه: در حال حاضر حتى در شهر تهران هم مدارسى 
وجود دارد كه وضعيت آنها از "مدارس كپرى" هم 

بدتر است. 
در حالى كه هنوز سئوال و جواب مجلس و دولت 
دالر  ميليارد  يك  شدن  ناپديد  گزارش  با  رابطه  در 
فيصله نيافته است و هنوز هم جوک روز ميان مردم 
برخى  اظهارات  به  بنا  است،  مجلس  راهروهاى  و 
به  مربوط  محاسبات  ديوان  گزارش  نمايندگان،  از 
بودجه سال 86 و 9 ماهه سال 87 به تعويق افتاده 
است. چرا؟!! رسما پاسخى در كار نيست. اما قطعا 
مراتب  به  مالى  هاى  سوءاستفاده  كه  خاطر  اين  به 
بيشترى در رابطه با بودجه سال هاى 86 و 87 هم 

وارد است! 
در  محاسبات  ديوان  اول  بار  گزارش  از  بعد  ظاهرا 
ارتباط با بوجه سال 85، دستهائى به كارافتاده اند تا 
مانع از اعالم گزارش ديوان محاسبات در ارتباط با 
بودجه سالهاى 86 و 87 در صحن مجلس شوند. از 
آنجايى كه عمده ترين واحدهاى صنعتى و تجارى 
مديريت  تحت  ارگانهاى  ديگر  و  سپاه  تملك  در 
مستقيم دولت است، و دولت نهم نيز تركيب تمام 
بسيارى  كه  است  نظاميانى  و  پاسداران  از  عيارى 
تجارى  و  صنعتى  مراكز  اصلى  سهامداران  آنها  از 
هستند؛ گم و گور شدن مبالغى اين چنينى در آشفته 

بازار ايران نبايد زياد غير منتظره باشد. 
سر  نيز  مردم  روزها  اين  كه  حدسياتى  از  يكى 
زبان دارند اين است كه اين پول هاى كالن هزينه 
طرحهاى كامًال محرمانه ارگانهاى نظامى و جاسوسى 
و تروريستى شده اند كه هيچ جا و در هيچ رديفى 
نه درج شده و نه به ثبت رسيده اند. احتمال ديگر 
دولتمردان  و  سپاه  قديمى  فرماندهان  كه  است  اين 
قانون  و  منزه  و  "پاک  بسيار  دولت  در  كه  امروزى 
برادرانه  را  مبلغ  اين  مديراند،  و  وزير  نهم  گراى" 
در ميان خود تقسيم كرده باشند و با آن بازار بساز 
و بفروش و مافياى انحصارى واردات و صادرات 

شان را گرمتر كرده باشند. 
واقعيت اين است كه باندازه كافى شواهد براى هر 
هاى  پول  اين  رد  تا  هستند  دست  در  احتمال  دو 
اهللا  حزب  گله  بندى  پروار  جست.  را  شده  ناپديد 
لبنان و حماس فلسطين و سپاه المهدى مقتدا صدر 
مخوف  هاى  گاه  شكنجه  اداره  هزينه  تأمين  عراق، 
و  گوشه  در  كه  علنى  هاى  زندان  ليست  از  خارج 
گرداندن  هزينه  تأمين  دارند،  وجود  مملكت  كنار 
كمپ هاى آموزش ترور، و... جز با چنين پول هايى 

ميسر نيست. 
با چنين پول هايى است كه امثال صادق محصولى 
پاسدار ديروز و وزير كشور فعلى يك شبه سقف 

ثروتش به باالتر از 160ميليارد تومان مى رسد. 
همزمان باافشاى ناپديد شدن اين پول، افشاگرى هاى 
بازهم بيشترى از بخور و بچاپ هاى بازهم بيشترى 
در دوران دولتمدارى سر پاسدار احمدى نژاد شده 

است. 
بنا به گزارشهاى رسمى، تاكنون نزديك به 20 ميليارد 
پروژه هاى  براى  تسهيالتى  وام  عنوان:  تحت  دالر 
طرح بنگاه هاى "زود بازده"، از سيستم بانكى كشور 
سپاه  بفروش هاى  و  بساز  اختيار  در  و  شده  خارج 
صادق  جمله  از  نژاد  احمدى  نزديكان  و  پاسداران 
تا  و  گرفته  قرار  نهم  دولت  كابينه  عضو  محصولى 
برگردانده نشده است. قرار  كنون به سيستم بانكى 

است براى دلجويى و خوشنود كردن بخش ديگرى 
در  كه  بفروش  و  بساز  سپهساالران  و  سرداران  از 
نوبت اند 60 ميليار دالر ديگر هم به اين پروژه اضافه 
به  اخير  سال  چند  همين  در  محصولى  آقاى  شود. 
تنهايى از اين تسهيالت بانكى، يك قلم 400 ميليون 
دالرى باال كشيده است و تاكنون هيچ مرجعى او را 
بازخواست نكرده است. شواهد و قرائنى حكايت از 
اين دارند كه تعداد كسانى كه ظرف اين مدت بى 
حساب و كتاب از اين خوان يغما سود برده اند، بالغ 

بر 200 نفرند و تعداد بيشترى در نوبت اند!
افشاى دزدى هاى حكومتى يان در اين روزها و در 
آستانه برگزارى انتخابات رياست جمهورى چندان 
نيست.  هم  انتخاباتى  هاى  رقابت  با  ارتباط  بى 
بخشى از اصولگراها كه دل از احمدى نژاد كنده اند 
به اين ترتيب در پى رو نمايى چهره هاى "موجه" 
اصولگرايان  از  بخشى  هستند.  خود  ميان  از  ترى 
عليرغم حمايت هاى پى در پى رهبرشان از احمدى 
دولت  آمده  ببار  هاى  رسوايى  روى  تمركز  با  نژاد، 
نهم و كوبيدن كوس رسوايى رئيس دولت، تالش 
دارند وى را حاشيه نشين كنند و با صلوات و سالم 
اصولگرايان  طيف  از  ترى"  "شايسته  هاى  چهره 
ايران  بورژوازى  كليت  آورند.  صحنه  به  و  علم  را 
جناح ها  ميان  در  ترشان  ايدئولوژيك  نمايندگان  و 
اساسا به اشخاصى نظر دارند كه پتانسيل تأمين نياز 
امروز بورژوازى را داشته باشند. به موضوع اصلى 
اين نوشته برگرديم! موضوع فساد مالى و دزدى ها 

وغارت هاى حكومتگران!
ميزان  كاهش  نفت و  قيمت  كاهش  بودجه،  كسرى 
صدور و فروش آن از طرفى، تحريم هاى اقتصادى 
و شرايط جهانى و ركود حاكم بر كل فعاليت هاى 
اقتصاد  ديگر؛  طرف  از  جهان،  سطح  در  اقتصادى 
و  آورده  در  پا  از  زمان  هر  از  بيش  را  ايران  بيمار 
زندگى مردم را بيش از هر دوره اى تهديد مى كند. 
ميلياردى   44 بودجه  كسرى  يك  با  كه  آينده  سال 
آغاز خواهد شد از هم اكنون به كارگر و زحمتكش 
همان  از  بسيارى  كه  مى دهد  "نويد"  مملكت  اين 
خدمات ناچيز هم كه قبًال داشتند، از دست خواهند 

داد. 
كسرى بودجه دولت و بدهى هايش و فروش منابع 
براى هزينه هاى جارى، اقتصاد بيمار را بيمار تر و 
روزگار مردم را سياه تر خواهد كرد. به همه اينها 
بايد مصائب ناشى از احتمال خشكسالى و كاهش 
توليدات داخلى و افزايش واردات و خريد كاالهاى 
چيز  همه  گرانى  نهايتا  و  گرانتر  قيمت  به  اساسى 
اضافه كرد كه به توده هاى كم درآمد جامعه تحميل 

خواهد شد. 
***

روند تكرار هر روزه دزدى ها و گسترش دامنه فساد 
مالى در كشور، چنان رو به عادى شدن در جامعه 
است كه متأسفانه ديگر حساسيت مردم را آنطور كه 
آن  عليه  هم  جدى  اعتراضى  و  انگيزد  نمى  بر  بايد 
شكل نمى گيرد. تكرار هر روزه دستبردهاى سارقين 
حكومتى به ثروت و سامان مردم و به حاصل رنج 

و كار كارگر و زحمتكش چنان عادى شده 
اند كه عكس العمل مردم فراتر از ساختن 
جوک هايى در باره شان، نرفته است و به 
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نشده  منجر  اى  يافته  سازمان  مبارزه  هيچ 

است. 
واقعيت اينست كه دزدها را از اين جوک ها 
جمع  در  و  خودشان  خلوت  در  آنها  نيست.  باكى 
برايشان  مردم  كه  را  جوک ها  همين  سارقين،  ديگر 
ساخته اند، تكرار مى كنند و مى خندند. البته همزمان 
به ريش همگى ما هم مى خندند و مى گويند شما 
مى  را  خودمان  كار  هم  ما  و  بگوييد  را  تان  جوک 

كنيم. 
تهيدست  اقشار  و  زحمتكش  و  كارگر  مردم  ما 
جامعه بايد با اعتراضات وسيع تر، مبارزات متشكل 
و اعتصابات سراسرى، به اين دزدان به اين قاتالن به 
اين مرتجعان به اين ضد زن ها به اين ضد كارگر ها 
به اين ضد شادى ها بفهمانيم كه هم جوک شان مى 
زيرشان  به  هم  و  گيريم  مى  را  شان  يقه  هم  كنيم، 

خواهيم افكند.
رژيم  اين  جنايتكارانه  حاكميت  ساله  سى  تاريخ 
كه  زمان  آن  تنها  كه  مى گويد  باز  را  حقيقت  اين 

توده هاى كارگر و زحمتكش در ميدان بوده اند 
دامنه تجاوزات، غارتگرى ها و زور گويى ها و 
آدم كشى هايش فرو كش كرده است. در ميدان 
بودن و وسيع تر به ميدان آمدن تنها راه عقب 

نشاندن و به زير آوردن اين رژيم است. 
الزم و ضرورى است كه مبارزه عليه دزدى ها 
كارگزاران  ميان  در  مالى  افسارگسيخته  فساد  و 
اى  عرصه  دولتى  دواير  و  ارگانها  و  حكومتى 
جدى از مبارزات كارگران و زحمتكشان و توده 
هاى محروم و تهيدست جامعه به حساب آيد. 

صورت  مردم  چشم  از  دور  كه  هايى  دزدى 

هاى  خودى  سوى  از  روزها  اين  و  گرفته اند 
اعتراض  بايد  مى شوند  برمال  يكى  يكى  حكومت 
همه اقشار مردم را برانگيزند و از سوى كارگران و 
زحمتكشان و تهيدستان جامعه كه فقر و تهيدستى 
شان بخشًا ناشى از نظام سرمايه دارى، بعالوه اين 
تندترى  هاى  العمل  عكس  با  بايد  هاست.  دزدى 

مواجه شوند. 
كارگران و زحمتكشان الزم است در هر تجمع شان 
در هر اعتراض شان در هر مبارزه شان، اعتراض به 
اين دزدى ها و بازخواست اين دزدها و برگرداندن 

اموال غارت شده مردم، يكى از مطالباتشان باشد.
كارگرى كه هنوز حقوق شش ماه و يك سال پيش 
خود را نگرفته است، معلم شاغل و باز نشسته اى كه 
هنوز طلب هايش را نگرفته است، جوان بيكارى كه 
هنوز دستش به كارى بند نشده است، زن خانه دارى 
كه بسيار بيشتر از يك كارگر سنگينى كار خانگى را 
بر دوش دارد، همه آنهايى كه زير خط فقر زندگى 
و  بودجه  كسرى  بهانه  به  كه  آنهايى  همه  مى كنند، 

نازل ترين  همان  و...  اقتصادى  محاصره  و  بحران 
سوبسيد  و  شده  زده  هم  شان  عمومى  خدمات 
كاالهاى اساسى و مورد نياز روزمره شان قطع شده 
است؛ بايد در اجتماعات شان، در اعتراضات شان، 
در مبارزات و اعتصابات شان رو در روى اين رژيم 
كارگزارانش بايستند و بگويند: با سند و مدرک  و 
به مردم نشان دهيد كه اموال مردم را چگونه حيف 
و ميل كرده و باال كشيده ايد؟ بگويند: اموال غارت 
برگردانيد.  را  ما  كار  و  رنج  حاصل  و  مردم  شده 
و  برگردانيد  ايد  دزديده  كه  را  هايى  پول  بگويند: 

حقوق و مطالبات عقب افتاده ما را بدهيد. 
شما  كه  پول هايى  همين  با  كه  گفت  بايد  آنها  به 
دولتمردان و بانكداران و سپاهيان اسالم دزديده ايد، 
ما  گرفته  گرو  دستمزدهاى  از  بخشى  حداقل 
كارگران، بخشى از مطالبات ما معلمان و بازنشسته 
مردم  ما  اساسى  كاالهاى  سوبسيد  از  بخشى  گان، 

فقير، را ميتوان داد. 
اين  از  ما  و  هستيد  دزد  شما  گفت  آنها  به  بايد 
جوک  با  تنها  و  گذشت  نخواهيم  شما  دزدى هاى 
كردنتان بسنده نخواهيم كرد. جوک تان هم مى كنيم 
و عليه تان هم مى ايستيم. جوک تان هم مى كنيم و 
اجازه هم نخواهيم داد بيش از اين جيب هاى مان 

را بزنيد.
بايد به آنها اعالم كرد كه با مبارزه مان و با پشت 
اموال  زود  يا  دير  مان  همبستگى  و  اتحاد  به  بستن 
غارت شده مان را پس خواهيم گرفت و حكومت 
تان را هم سرنگون خواهيم كرد و تك تك تان را 

محاكمه خواهيم كرد!         12 اسفند 87

كه  داد  خبر  ايران،  دانشجويان  خبرگزارى  ايسنا، 
روز  در  اسالمى  شوراى  مجلس  تلفيق  كميسيون 
كرد.  موافقت  يارانه ها  نقدى  پرداخت  با  اسفند   11
روزنامه  جمهورى اسالمى نيز نوشت كه كميسيون 
انرژى  حامل هاى  سازى  آزاد  با  مجلس  تلفيق 
كميسيون  اعضاى  از  يكى  گفته   به  كرد.  موافقت 
تعيين قيمت حامل هاى انرژى به عهده  دولت است. 
روزنامه  سرمايه  طى يك بررسى از زبان كارشناسان 
نوشته است كه بر اساس مصوبه  جديد به هر نفر 
از افراد متعلق به خانواده هاى كم درآمد و متوسط 
اين  نوشته   به  گرفت.  خواهد  تعلق  تومان   14500
 20 نفر  بهر  كه  بود  اين  دولت  قبلى  نظر  روزنامه 
هزار تومان تعلق گيرد. در واقع طى يك نامه نگارى 
تهديد آميز بين رئيس جمهور و رئيس مجلس ميزان 
پرداخت يارانه ها به ازاء هر نفر 5500 تومان در ماه 
روز 12 اسفند از  كاهش يافت. روزنامه ى "امروز" 
طبق  نوشت  مجلس  اقتصاد  كميسيون  رئيس  زبان 
ايرانى 22 هزار تومان  خانوار  مصوبه  جديد به هر 

پول نقدى داده  خواهد شد. 
كردن  هدفمند  اليحه   از  بخشى  نقدى  پرداخت 
نفت، گاز، آب  يارانه ها مى باشد كه طى آن قيمت 
بازار  قيمت  با  ساله  چند  پروسه   يك  طى  بنزين  و 

هماهنگ خواهد شد. همان شماره  روزنامه ى امروز 
از قول يكى از اعضاى كميسيون تلفيق نوشت كه با 
اين تصميم جديد قيمت هاى آب و برق و گاز سه  
برابر خواهد شد. به عبارت ديگر اگر دولت يارانه ها 
مستحق  كه  افرادى  همه   اگر  بپردازد،  درست  را 
گرفتن يارانه  هستند حقوق خود را بشناسند و آنرا 
تقاضا كنند و دزدى و رشوه  نيز اخاللى درست نكند 
خواهند  دريافت  را  شده  محاسبه  پول  مردم  آنگاه 
كرد. آنها در مقابل يارانه  نقدى مجبور خواهند شد 
سه برابر بيش از گذشته بابت مصرف برق، گاز و 
كرده اند  نظر  اظهار  كارشناسان  تمام  بپردازند.  آب 
كه عمل دولت بر ميزان تورم و سطح فقر خواهد 

افزود.
ايران داراى چهارمين ذخيره  نفت و دومين ذخيره  
اين  به  متعلق  طبيعى  ذخيره   اين  دنياست.  در  گاز 
توسط  نيز  اينها  توليد  و  استخراج  است.  مردم 
كارگران اين مملكت انجام مى گيرد. حق اين مردم 
است كه وسيعا و به ارزان ترين شكل از سوخت 
اصطالح  به  با  دارد  رژيم  واقع  در  كنند.  استفاده 
هدفمند كردن يارانه ها مردم را مجبور مى كند تا هر 
مخارج  دارند  آنها  كنند.  مصرف  سوخت  كمتر  چه 
دوش  بر  گذشته  از  بيش  را  زده شان  بحران  اقتصاد 

مردم كارگر و زحمتكش منتقل مى كنند. هم اكنون 
زير  ميليونشان   14 بيكارند.  مردم  اين  از  ميليون   4
 50 حدود  واقعى  تورم  مى كنند.  زندگى  فقر  خط 
زده   بحران  اقتصاد  كه  شرايطى  در  است.  صد  در 
ايران دارد بار يك بحران جهانى را بدوش مى كشد 
بيشتر  فقر  ميزان  شد.  خواهد  بيشتر  بيكارى  ميزان 
يافت.  خواهد  بيشترى  افزايش  تورم  شد.  خواهد 
سطح  نيز  يارانه  كردن  هماهنگ  شرايطى  چنان  در 
خواهد  كاهش  شدت  به  را  مردم  مصرف  كنونى 
تلفيق  كميسيون  موافقت  مورد  كه  اليحه اى  داد. 
شود  تصويب  مجلس  صحن  در  بايد  گرفته،  قرار 
را  كار  اين  جلو  بايد  درآيد.  قانون  صورت  به  تا 
گرفت. اگر اين اليحه قانونى شود همه چيز گران و 
گرانتر خواهد شد. انگاه مردم در تنگنا قرار گرفته 
مجبور به اعتراض خواهند شد. در چنان صورتى با 
نيروهاى مسلح رژيم طرف خواهند شد و بايد براى 
هر دستاوردى هزينه هاى بيشترى بپردازند. پس از 
صورت  مصوبه  اين  كه  داد  اجازه  نبايد  االن  همين 
مى آيد.  پيش  سئوالى  اينجا  بگيرد.  خود  به  قانونى 
به چه شكل و يا اشكالى بايد جلوى قانونى شدن 
اين اليحه  را گرفت. اين را فعالين كارگرى و فعالين 

ساير جنبش ها در محل بايد تعيين كنند.

عواقب تصويب طرح پرداخت نقدى يارانه ها بر زندگى مردم



نيمه اول اسفند 1387- نيمه اول مارس 2009شماره 222 - صفحه 5جهان امروز

فرهاد شعبانى حداقل دستمزد كارگران در ايران تعيين اما رسما اعالم نشده است!

تاريخ 14  به  خود  شماره 964  در  سرمايه  روزنامه 
در  دارى  سرمايه  مدافع  عنصر  سه  قول  از  اسفند 
شوراى عالى كار "باران محمدى" عضو كانون عالى 
كارفرمايان ، "ولى اهللا داود آبادى"  و شخصى بنام 
شوراى  در  كارگران  نماينده  را  خود  كه  "صالحى" 
حداقل  تعيين  ميزان  است،  كرده  معرفى  كار  عالى 
دستمزدها را به منظور آزمايش عكس العملل طبقه 

كارگر و فعالين جنبش كارگرى اعالم كردند. 
درصد   25 را  كارگران  دستمزد  افزايش  ميزان  آنها 
به  را  درصدى  رقم  اين  وقتى  اما  اند.  كرده  اعالم 
تومان تبديل مى كنيم  مبلغ 54900 تومان خواهد 
شد. يعنى حقوق كارگران ايران كه در سال 87 مبلغ 
219600 تومان بود در  سال 1388 تا مبلغ 274500 

تومان افزايش خواهد يافت. 
نرخ تورمى كه حداقل دستمزد كارگران بر مبناى آن 
تعيين شده مربوط به سال 87 است و ربطى به سال 
ديگرى  نهاد  هيچ  و  مركزى  بانك  چون  ندارد.   88
نرخ  كه  كند  اعالم  قطعى  بطور  توانند  نمى  هنوز 
در  اقتصادى  ثبات  بى  اوضاع  اين  در  آنهم   ، تورم 
سال 88 چه مبلغى خواهد بود. اين در حالى  است 
هاى  شاخص  و  معتبر  مركزى  بانك  آمار  اگر  كه 
دسترس  قابل  كارگرى  مستقل  نهادهاى  توسط  آن 
كشورهاى  در  حتى  و  ايران  در  اما  باشد؛  كنترل  و 
پيشرفته سرمايه دارى چنين نيست.  از طرف ديگر 
بنا به نظر كارشناسان اقتصادى نرخ تورمى كه بانك 
مركزى براى سال 87 اعالم كرده است غير واقعى  
نرخ  از  بيشتر  بسيار  حاضر  حال  در  تورم  نرخ  و  

اعالم شده است. 
دستمزد  حداقل  بعنوان  تومان   274500 مبلغ 

كارگران براى سال 88 در حالى تعيين مى شود كه 
چند هفته پيش اعالم شد كه هزينه سبد مورد نياز 
است.  هزارتومان   مبلغ  689  نفره  خانواده 4  يك 
از  وسيعى  بخش هاى  اوال  كه  دهد  مى  نشان  اين 
طبقه كارگر ايران با اين دستمزد زير خط فقرمطلق 
قرار خواهد گرفت. دوما تصميم شوراى عالى كار 
يك تصميم ضد كارگرى و جنايتى عليه ميليون ها 
خانوار كارگرى است. سوما تشكل هاى زرد دولتى 
نماينده  و  كارگر  خانه  و  كار  اسالمى  شوراهاى 
تصميم  اين  بر  تائيد  مهر  كار  عالى  شوراى  آنها در 
ضدكارگرى زده  و آنر ا تائيد كرده اند؛ و با اينكار 
برگى ديگرى بر پرونده مملو از جنايت خود عليه 

طبقه كارگر ايران افزودند. 
هاى  شيوه  به  و  گذشته  ماه  يك  طى  ما  مقابل،  در 
مختلف پيش بينى كرده بوديم كه دستمزدها براساس 
و  دارى  سرمايه  موسسات  و  بنگاهها  ثبات  حفظ 
شاخص  تغيير  نه  و  شد  خواهد  تعيين  آنها  منافع 
كه  كرديم  تالش  حال  عين  در  و  كارگران،  زندگى 
همه ما حول مبارزه براى تعيين دستمزدها  با شعار 
دير  هنوز  شويم.  بسيج  انسانى  زندگى  يك  تامين 
نيست. تصميم شوراى عالى كار رسما اعالم نشده 
طبقه  العملل  عكس  آزمايش  منظور  به  خبر  اين  و 
كارگر و فعالين جنبش كارگرى منتشر شده است. بر 
فعالين جنبش كارگرى است كه فورا از خود واكنش 
نشان داده و طبقه كارگر را حول خواست افزايش 
دستمزد مطابق هزينه سبد مورد نياز يك خانواده 4 

نفرى بسيج كنند.   
در باره اثرات ويرانگر تورم بر زندگى طبقه كارگر 
و اقشار كم در آمد جامعه و مقابله با آن از طريق 

افزايش دستمزدها بسيارى از فعالين جنبش كارگرى 
و كارشناسان اقتصادى نوشته و گفته اند، اما رژيم 
جمهورى اسالمى پايبند موازين و پرنسيپ هاى يك 
تحميل  نيست.  هم  استثمارگر  دارى  سرمايه  رژيم 
اتكاء  با  كارگر  طبقه  بر  بيشتر  هرچه  اقتصادى  فقر 
به سركوب خواستها و مطالبات اين طبقه به منظور 
حفظ و بقاء خود پايه ائى ترين پرنسيپ و از ماهيت 
ذاتى اين رژيم است. از اين رو تالش براى مجاب 
كردن سران رژيم جمهورى اسالمى براى برقرارى 
يك اشل متغير در تعيين دستمزد كارگران متناسب 
با تغييرات شاخص سبد و هزينه زندگى در جامعه 
اين  است.  انرژى  دادن  هدر  و  تالش  ترين  بيهوده 
جهت را نه تئورى بلكه تجربه عملى مبارزه كارگران 

به اثبات رسانده است. 
در  رودرو  اى  مبارزه  به  توسل  جزء  راهى  بنابراين 
براى  خيابان  و  زندگى  محل  و  كارگاه  و  كارخانه 
تامين يك زندگى انسانى باقى نمانده است. تا اين 
در  العمل  دستور  بعنوان  و  نيافته  رسميت  تصميم 
نگرفته  قرار  كارفرمايان  و  كار  ادارات  اختيار  در 
است، بايد جلو آن را گرفت؛ وتنها با اعتصابات و 
مبارزات سراسرى چنين هدفى متحقق خواهد شد. 
بايد خواب ثبات و سودآورى بنگاه ها و موسسات 
سرمايه دارى به قيمت تحميل يك زندگى برده وار 
تمام  بر  ربود.  آنها  چشمان  از  را  كارگر  طبقه  به 
دشوارى هائى كه طبقه كارگر ايران با آن روبروست 
واقفم، اما على رغم تمام اين دشوارى ها كه واقعا 

آن را درک مى كنم اين تنها راه است. 

كه  داد  خبر  اسفند  دهم  شنبه  در  هماهنگى  كميته  
رضا رخشان عضو هيئت مديره سنديكاى كارگران 
نيشكر هفت تپه،  در يك يورش وحشيانه به خانه اش 
دستگير شد. سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه نيز 
يكى  بسحاق،  عبدالرحيم  كه  داد  خبر  اسفند   6 در 
است.  شده  دستگير  مديره  هيئت  اعضاى  از  ديگر 
در سايت كميته  هماهنگى  طى مطلبى آمده است 
كه يكى از عوامل دولتى يك خيمه شب بازى براى 
نيشكر  كارخانه ى  در  كار  اسالمى  شوراى  ايجاد 
هفت تپه راه انداخت كه با بى اعتنائى اكثريت تام 
كارگران روبرو شد و با شكست مفتضحانه روبرو 
مثال  تا  بود  توطئه اى  اسالمى  شوراى  اين  گرديد. 

جاى سنديكا را بگيرد.
ارديبهشت  در  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  سنديكاى 
بستر  بر  و  سنديكا   بازگشائى  هيئت  توسط   1387
واحد  اين  كارگران  طوالنى  اعتصابات  و  مبارزات 
در  سنديكا  عمومى  مجمع  شد.  راه اندازى  توليدى 
اول آبانماه اعضاى هيئت مديره را، عليرغم مخالفت 
نيروهاى اطالعاتى، دولتى و كارفرما، انتخاب كرد. 
مقابل  در  تاكنون  زمان  آن  از  هيئت  اين  اعضاى 
انواع دسيسه ها، تهديدها و فشارها از جانب عوامل 

اين  به  و  كرده اند  ايستادگى  دولتى  و  اطالعاتى 
ترتيب دستاورد مبارزاتى كارگران، يعنى سنديكا را 
فعال نگه داشته اند. اين سنديكا محصول مبارزات و 
اعتصابات طوالنى مدت كارگران بخش كشاورزى 
و توليد، روشن بينى و ايستادگى فعالين و استفاده 
اين  است.  ايران  كارگرى  جنبش  دستاوردهاى  از 
سنديكا خار چشم نيروهاى اطالعاتى و كارفرمائى 
و الهام بخش كارگرانى است در تالش براى ايجاد 
رخنه   هدف  بار  چند  سنديكا  اين  هستند.  تشكل 
و  كارگران  و  گرفت  قرار  كارگرى  ضد  نيروهاى 
هيئت مديره با كاردانى و فعاليت شفاف آن اقدامات 

را خنثى كرده اند. 
يارى  به  گوناگون  اشكال  به  و  قوا  تمام  با  بايد 
اعضاى سنديكا و هيئت مديره  آن شتافت. كارگران 
ايران در ماه ها و سال هاى آتى نبردهاى سختى در 
مقابل كارفرماها، دولت و نيروهاى ضد كارگرى در 
ايجاد  براى  فعاليت  نبردها  اين  دل  در  دارند.  پيش 
سطح  حفظ  شغل،  حفظ  كارگران،  طبقاتى  تشكل 
خواهد  تشديد  بيمه ها  انواع  از  استفاده  و  زندگى 
مبارز  كارگران  دستآوردهاى  از  گيرى  درس  شد. 
نيشكر هفت تپه و تقويت سنديكايشان در پروسه  

كرد.  خواهد  پيدا  ارزنده ترى  جايگاه  مبارزه  اين 
هيئت  اعضاى  بايستى  تاكنونى  مبارزات  تدوام  در 
مديره  سنديكا  فورا بازسازى شود و وظايف فعالين 
زندانى شده به درستى پيگيرى و انجام پذيرد. بايد 
براى آزادى فورى اين فعالين  زندانى تالش كرد. 
هشيار  آتى  محتمل  دستگيرى هاى  مقابل  در  بايد 
همبستگى  از  زندانى  فعالين  خانواده هاى  بايد  بود. 
و  داخل  در  فعالين  و  كارگران  معنوى  و  مادى 
عوامل  كه  كرد  نبايد  شك  شوند.  برخوردار  خارج 
براى  خود  فعاليت  كارفرمائى  و  دولتى  اطالعاتى، 
با  بايد  كرد.  خواهند  تشديد  را  سنديكا  انحالل 
آمادگى با تمام ترفندهاى آنان مقابله كرد. الزم است 
كه در متحد نگهداشتن اعضاى سنديكا كوشيد، آنها 
را در جريان توطئه ها گذاشت و در اتخاذ تصميمات 
مورد مشورت قرار داد. ضرورى است به غير اعضا 
توضيح داد كه با پيوستن به سنديكا از موجوديت 
آن در مقابل توطئه ها دفاع كنند. در مسير اين مبارزه 
و  داخل  كارگران  مبارزاتى  امكانات  تمام  از  بايد 

خارج استفاده كرد.

به يارى سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه و فعالين آن بشتابيم!
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زن ستيزى در جامعه طبقاتى
حامد سعيدى

و  عيان  چنان  آن،  مختلف  اشكال  در  ستيزى  زن 
آشكار است و زنان در جامعه طبقاتى آنچنان عريان 
شناخت  كه  مى گيرند،  قرار  ستم  مورد  خشن  و 
ريشه هاى اين ستمگرى را به يك نياز و ضرورت 
كرده  تبديل  ها  ستمگرى  اين  عليه  مبارزه  پيشبرد 

است. 
ستم و آپارتايد جنسى يكى از پايدارترين ستم ها در 
طول تاريخ جوامع بشرى بوده است. سهم زنان از 
خانواده گرفته تا عرصه هاى مختلف حيات اجتماعى  
جز رنج و بى حقوقى، خشونت و تبغيض جنسى 
و طبقاتى چيزى نبوده است. برترى مرد بر زن در 
قرار  فرودستى  موقعيت  در  را  زنان  خانواده  محيط 
داده است. خشونت، تحقير، آزار و بى حرمتى هر 
روزه زنان توسط افراد خانواده و جامعه در اشكال 
ارتجاع  و  انسانى  ضد  قوانين  تحميل  گوناگونش، 
مذهبى، راندن زنان به كنج آشپزخانه و كار خانگى، 
فروش  و  خريد  سوزى،  خود  و  خودكشى  تحميل 
بازار  رونق  جهت  سرمايه  مافياهاى  توسط  زنان 
سرمايه دارى، اعمال تبعيض بر زنان در محيط هاى 
موقعيت  از  نمودهايى  تنها  فروشى،  تن  رواج  كار، 
فرودست زنان در جامعه سرمايه دارى است. تنوع و 
گستردگى زن ستيزى چنان در سطح جامعه نهادينه 
و قانونى شده است، كه براى پايان دادن به اين ستم 
كشى و بربريت حاكم بر زنان بايد ريشه  هاى اين 

ناعدالتى ها و نابرابرى ها را شناخت.
واقعيت اين است كه ستم بر زنان به انحاء متنوعش 
بوده  طبقاتى  جامعه  گيرى  شكل  با  همپا  و  همزاد 
است. چرا كه در جوامع اوليه نه تنها زنان مورد ستم 
قرار نمى گرفتند، بلكه زن و مرد از همه لحاظ  برابر 
بوده و در زندگى روزمره خود مورد هيچ نوع ستمى 
قرار نمى گرفتند. اما از آنجا كه با تغيير و تحوالت 
زندگى بشريت و تغيير مناسبات توليدى و اقتصادى 
جامعه، كه افزايش توليد در جامعه و تقسيم كار بر 
اساس مناسبات اقتصادى را به همراه داشته، زنان را 
در اسارت مرد قرار داده است. تشكيل خانواده از 
بدو جامعه طبقاتى بر اساس نياز اقتصادى و تقسيم 
شكل  بود،  كرده  وضع  طبقاتى  سيستم  كه  كارى 
گرفت. مالكيت خصوصى كه اساس و بنياد سيستم 
همين  تابع  هم  ساالرى  مرد  قوانين  است،  طبقاتى 
سيستم طبقاتى، زنان را هم  به بخشى از مايملك 
مرد تبديل كرد. تقسيم كار اجتماعى و تبديل جامعه 
در  زنان  حضور  عدم  با  همراه  اصلى  طبقه  دو  به 
آنان  اجتماعي،  توليد  عرصه  و  خانه  از  بيرون  كار 
و  دادن  تن  و  خانواده  مرد  از  تبعيت  به  مجبور  را 
استقالل  نبود  يعنى  كرد،  خود  فرودستى  قبول 
اقتصادى و متكى بودن به مرد خانه او را ناچار به 
بردگى مى كند، كه چنين وضعى بر اساس يك نياز 
قوانين  يعنى  باشد،  مى  معيشتى  و  اقتصادى  كامال 
مناسبات  پيشروى  سير  ستيزى  زن  و  مردساالرى 

توليدى جامعه طبقاتى بوده است. 

طبقه حاكم منافع و عاليقش تابع توليد و بازتوليد 
اقتصادى،  سياسى،  مختلف  هاى  عرصه  در  سلطه 
اجتماعى و فرهنگى است و تداوم سلطه خود را بر 
همين اساس بر جامعه تحميل خواهد كرد. جامعه 
طبقاتى هم كه آبستن اعتراض و تحوالت اجتماعى 
است، طبقه حاكم هم براى ثبات وضع موجود نياز به 
توليد و بازتوليد سلطه خود دارد. دولت هم به مثابه 
سيستماتيك،  و  منسجم  طويل،  و  عريض  دستگاه 
منافع كل طبقه حاكم را در توليد و بازتوليد سلطه 
خود و در هم شكستن مقاومت عليه سلطه مى بيند. 
متمركز  دستگاه  مثابه  به  دولت  كه  روست  اين  از 
و  خويش  سلطه  تداوم  و  حفظ  براى  حاكم  طبقه 
براى تثبيت و نهادينه كردن چنين قوانين و فرهنگ 
مردساالرى، با بازتوليد كردن هر آنچه به ثبات وضع 
موجود كمك كند، تالش كرده و از هر راهى براى 
تبعيضات  و  انسانى  ضد  قوانين  خود  حيات  ادامه 
طبقاتى، جنسيت، نژادى و ... را گسترش و بر جامعه 
اعمال خواهد داد. اما طبقه حاكم نياز به شيوه اى از 
يكى  باشد.  قانونى  و  نهان  درونى،  كه  دارند  سلطه 
در  شدن  نهادينه  جنسى،  ستم  گستردگى  عاليم  از 
اعماق جامعه است كه ريشه در توليد و باز توليد 
بى حقوقى و فرهنگ ضد انسانى دارد، كه اين هم 
يكى از اشكال اعمال قدرت طبقه حاكم بر اكثريت 
توده هاى ستم ديده جامعه است. زنان به مثابه نيمى 
از جامعه موجود، توسط طبقه حاكم جهت به كنترل 
در آوردن آن با اعمال فرهنگ و مناسبات زن ستيزى 
و تبعيضات جنسى و ... با توليد و بازتوليد فرهنگ 
ها،  توده  خود  توسط  جامعه  از  نيمى  مردساالرى 
آن را به كنترل خود در مى آورد. يعنى با ترويج و 
بازتوليد فرهنگ زن ستيزى، چنين فرهنگى در سطح 
تبعيض  رسوخ  و  شود  مى  درونى  اجتماعى  وسيع 
و خشونت در اعماق جامعه و مشروعيت دادن به 
اين ستم و استثمار وضع شده توسط دستگاه هاى 
طبقه حاكم، توده را مسخ كرده و ستم و تبعيض را  
سيستماتيزه و طبيعى كرده است، يعنى به توده هاى 
حق  فرودستى  و  تبعيض  كه  باورانند  مى  اجتماعى 
قرمزها  خط  اين  از  زنان  رفتن  فراتر  و  است  زنان 
به  واقع  در  و  باشد  مى  شده  وضع  قوانين  خالف 
خطر افتادن مالكيت خصوصى نفى قانون مى باشد، 
كه در صورت انجام آن سركوب و در هم شكسته 
قوانينى  و  فرهنگ  چنين  كردن  برقرار  شد.  خواهد 
جامعه  از  نيمى  حاكم،  طبقه  مستقيم  دخالت  بدون 
مورد ستم و استثمار قرار مى گيرند، آن هم عمال در 
جهت حفظ نظم موجود مى باشد. در كل بايد گفت 
همان  تابع  ستيز  زن  و  مردساالر  قوانين  و  فرهنگ 

مناسبات توليدى در جامعه طبقاتى است.
اشكال  در  فرهنگى  و  سياسى  اجتماعى،  مناسبات 
مختلف آن، دستخوش تغيير و تحوالت در مناسبات 
توليدى و اقتصادى خواهد بود. مناسبات توليدى در 
جامعه سرمايه دارى عصر حاضر مى رود تا مدام بر 

تمركز توليد افزوده و توده هاى بيشترى از جامعه 
به صف كارگران و زحمتكشان جامعه اضافه شود. 
از اين رو فاصله فقر و ثروت يعنى شكاف طبقاتى 
بيشتر و بيشتر خواهد شد. زنان هم به مثابه آسيب 
پذيرترين قشر جامعه مورد بيشترين ستم و تبعيض 
و استمار مضاعفى قرار مى گيرند. توده هاى زنان 
هستند  زحمتكش  و  كارگر  طبقه  از  آنان  بيشتر  كه 
بيشترين تبعيض و ستم را به دوش مى كشند چرا 
اقتصادى،  فالكتبار  وضعيت  بعلت  سو  يك  از  كه 
ضمن نگهدارى كردن از فرزندان ناچار به كار در 
زن  خاطر  به  تنها  نه  كه  شوند   مى  سرمايه  بازار 
كنند،  مى  دريافت  مردان  از  كمترى  مزد  بودنشان 
بلكه  مورد ستم مضاعف طبقاتى و خشونت جنسى 
قرار مى گيرند. اين سيستم طبقاتى حاكم  شرايطى 
تن  به  ناچار  نيز  زنان  از  برخى  كه  آورده  پديد  را 
از  شوند.  مى  روزانه  معاش  كسب  براى  فروشى 
سوى ديگر اعمال و بازتوليد فرهنگ مرد ساالرى 
هاى  شيوه  به  جنسى  آپارتايد  و  ستم  خشونت،  كه 
خود  از  دچار  را  زنان  دارد،  همراه  به  را  مختلف 
سوزى  خود  يا  خودكشى  به  دادن  تن  و  بيگانگى 
زن  ها  ميليون  روزمره  زندگى  اينها  همه  مى كند. 

متعلق به طبقه زحمتكش جامعه است.
در جوامع استبداد زده  حاكميت سرمايه در آميخته با 
قوانين مذهبى با بكار گرفتن كليه ارگانهاى سركوب 
و در خدمت گرفتن نهادهاى آموزشى و مذهبى و 
و  ارتجاعى  فرهنگ  به  اتكا  با  و  اجير  هاى  رسانه 
عقب مانده مردساالرانه، موقعيت فرودست زنان و 
تحقير هر لحظه آنان را دوچندان در جامعه نهادينه 
كرده است كه يكى از برجسته ترين نمادهاى  بى 
شده  تبديل  زنان  آور  بردگى  موقعيت  و  حقوقى 
است. جوامع غربى هم جدا از تبليغات بورژوازى 
جهانى زنان به اشكال گوناگون در اسارت سيستم 
سرمايه جهت سود اندوزى بكار گرفته مى شوند.  
خريد و فروش، بردگى و به كاال گرفتن زنان و ... 
واقعيت تلخ شرايط زنان كشورهاى پيشرفته صنعتى 
و  جنسى  و  طبقاتى  تبعيضات  اين  همه  باشد.  مى 
اعمال زن ستيزى بر زنان اساسا تابع همان مناسبات 

نابرابر جامعه طبقاتى است. 

مبارزه طبقاتى و رهايى زنان 
اكنون كه به اين واقعيت عينى دست يافتيم كه ريشه 
همه نابرابريها و ستم و آپارتايد جنسى بر زنان در 
ثرترين راه رهايى  نظام طبقاتى نهفته است، پس  مُوُ
كشيدن  چالش  به  در  زنان  بر  حاكم  موجود  وضع 
براى  است.  طبقاتى  نظام  و  خصوصى  مالكيت 
سرنگونى و به زير كشيدن جامعه سرمايه دارى هم 
بايستى عرصه ى مبارزه طبقاتى را گسترش داد. چرا 
كه با پيشروى مبارزه طبقاتى و راديكال و در آخر 

دارى  سرمايه  سيستم  در  بنيادى  تغيير  با 
ريشه ى  سوسياليستى  جامعه  به  وگذار 
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  سوسياليسم افقى روشن
 در برابر جنبش زنان               

چيا قادرى

در شرايطى 8 مارس روز جهانى زن را 
برگراز مى كنيم كه جمهورى اسالمى با 
وحشيانه ترين شيوه هاى سركوب و با 
اتكا به فرهنگ مرد ساالرانه و ارتجاعى 
خود، جامعه را براى زنان به يك زندان 
بزرگ تبديل كرده است. زنان در ايران نه 
تنها قربانى نظام سرمايه دارى مى باشند 
و  ستمگرى  نيز  مذهب  حاكميت  بلكه 
خشونت را عليه زنان تشديد و نهادينه 

نموده است.
اجتماعى  مسئله  يك  بعنوان  زن  مسئله 
صرفًا مختص به زنان نيست، بلكه اين 

مسئله در كلى ترين وجه بر 
آن رابطه مشخص اجتماعى 
آن  تحت  كه  دارد  داللت 
در  زنان  اجتماعى  موقعيت 
متضمن  مردان  با  مقايسه 
انقياد  و  فرودستى  نابرابرى، 

جنس مونث مى باشد.
مشهور  رساله  بر  تكيه  با 
انگلس به نام "منشا خانواده، 
مالكيت خصوصى و دولت" 

كالسيك  آثار  ترين  ارزنده  از  يكى  كه 
نگاه  يك  در  ابتدا  است،  ماركسيستى 
فرآيند  چگونگى  به  تاريخى  كوتاه 
مونث  جنس  فرودستى  مسئله  پيدايش 

اشاره اى گذرا مى كنم.
طبقات  به  منقسم  جوامع  آنكه  از  قبل 
نوع  و  ساخت  كه  زمانى  گيرند،  شكل 
اجتماعى  سازمان  خانواده،  سازمان 
پروسه  يك  طى  در  داد،  مى  نظم  را 
شدن  سپرى  از  بعد  و  طوالنى  تاريخى 
جنسى  مناسبات  آن  تحت  كه  اى  دوره 
موازين  از  فارغ  و  طبيعى  صورت  به 
جنس  دو  رابطه  بر  اخالقى  و  فرهنگى 
سايه افكنده بود، همراه با آشكار شدن 
انسانى  جامعه  بارورى  زيان آور   نتايج 
حدى از محدوديت در مناسبات جنسى 
ميان زنان و مردان ظهور يافت كه بعدها 
بتدريج و در طول زمان در راستاى شكل 

تك همسرى خانواده متحول گرديد.
كار  تقسيم  نوعى  ايام  همين  در  ضمنًا 
زنان  ميان  در  خودى  به  خود  و  طبيعى 
آن  براساس  كه  گرديد  رايج  مردان  و 
نگهدارى  و  خانگى  كار  به  بيشتر  زنان 
از فرزندان و مردان به كارهاى بيرون از 
خانه مثل شكار و يا جنگ مى پرداختند، 
در واقع اين تقسيم كار طبيعى، ساده و 
خود بخودى حد نهايت تكامل كمونيسم 

بايد  ليكن  مى گردد.  محسوب  اوليه 
هنوز  دوره  اين  در  كه  داشت  توجه 
برترى مردان بر زنان پا به عرصه وجود 
دستاوردهاى  و  نتايج  زيرا  است  ننهاده 
و  كار  نتايج  از  كمتر  خانگى  صنعت 
فعاليت مردان در بيرون از خانه نبود، اما 
وقتى ثروت اجتماعى گسترش يافت و 
اين ثروت بيرون از خانه و توسط مردان 
توليد گرديد موقعيت مردان به خاطر در 
بيشتر  ثروت  توليد  منابع  داشتن  اختيار 

تقويت گرديد.
توليد  پيشرفت  درجه  با  همراه 
طريق  از  مادى  ثروت هاى 
كردن  اهلى  كشاورزى، 
كار  از  استفاده  و  حيوانات 
بردگان اجتماعات متكى بر 
درهم  مادرى  تيره  بنيانهاى 
فرو ريخت و آن شكلى از 
كه  گرديد  پديدار  خانواده 
بر بنيان مالكيت خصوصى 
بنيان  زن  بر  مرد  تسلط  و 

يافته بود.
در  مرد  و  زن  ميان  طبيعى  كار  تقسيم 
ساز  زمينه  خود  خودى  به  اوليه  كمون 
تنزل موقعيت اجتماعى زنان نگرديد زيرا 
در  اجتماعى  ثروت  توليد  وسايل  هنوز 
دست مردان متمركز نبود و جامعه مبتنى 
بر مالكيت خصوصى شكل نگرفته بود، 
لذا اين اولين تقسيم كار ميان دو جنس 
موجب  خود  به  خود  توانست  نمى 
فرودستى موقعيت اجتماعى زنان گردد. 
تنها زمانى كه تمركز وسايل توليد ثروت 
گرفت  قرار  مردان  اختيار  در  عمدتًا 
جامعه مرد ساالرى شكل پذيرفت و به 
همراه آن خانواده  مبتنى بر تيره مادرى 
جاى خود را به  خانواده پدرساالر مبتنى 
بر  مرد  برترى  و  خصوصى  مالكيت  بر 

زن داد.
از آن زمان به بعد و همپاى سير پيشرفت 
تاريخى جوامع طبقاتى زنان محكوم به 
دارى،  بچه  خانگى،  كارهاى  انجام 
سرپرستى از شوهر و امثال آن گرديدند 
و  فعال  مشاركت  هرگونه  از  تقريبًا  و 
موثر در حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى، 

سياسى و فرهنگى محروم شدند.
تنزل زن به موقعيت فرودست و تسلط 
مرد بر جنس مونث در بستر يك فرآيند 

تاريخى شكل گرفت كه همراه 
طبقات  به  نيز  جامعه  آن  با 

همه تبعيضات و نابرابريها خشكانده خواهد شد.
وقتى اكثريت زنان متعلق به طبقه كارگر و زحمتكش هستند و 
هم دوش با مردان هم طبقه اى خود مورد استثمار طبقاتى قرار 
مى گيرند و حتى ستم مضاعفى هم به خاطر زن بودنشان (ستم جنسى) در 
همه عرصه هاى حيات اقتصادى، سياسى و اجتماعى به آنها تحميل مى 
شود.  پس رهايى از چنين وضعى در گرو فراروى از محدوده ستم جنسى 
و تبديل كردن آن به بخشى جدايى ناپذير مبارزه طبقاتى و سوسياليستى 
است. از اين جهت است كه زنان كارگر و زحمتكش با پيگيرى مبارزه 
طبقاتى و تشكل و سازماندهى است كه قادر خواهند بود مبارزه مؤثری 
پيش  را  مذهبي  ارتجاع  ستيز  زن  قوانين  و  ساالرانه  مرد  فرهنگ  عليه 

ببرند. 
رهايى زنان از منظر طبقاتى و ماركسيستى  از كانال مبارزه طبقاتى و لغو 
كليه قوانين سرمايه دارى ميگذرد از اين جهت الزم است كه با كمى تامل 

شيوه و كاركرد مبارزات زنان در عرصه هاى مختلف را برسى كنيم.
مضاعف  ستم  از  رهايى  براى  زنان  مبارزات  كرديم  بيان  كه  همانطور   -
طبقاتى و جنسى يك وجه ديگر مبارزه طبقاتى است. يعنى موتور حركت 
و تغيير جامعه مبارزه طبقاتى عليه طبقه حاكم است. طبقه كارگر كه زنان 
هستند.  طبقاتى  مبارزه  پيشبرد  اصلى  ركن  شود  مى  شامل  نيز  را  كارگر 
يعنى مبارزه براى هر تغيير و تحول اجتماعى در گرو مبارزه طبقاتى است، 
تحقق حقوق و خواست هر كدام از اقشار جامعه در گرو پيش روى مبارزه 
طبقاتى است. يعنى پيشروى هر گام طبقه كارگر اساسا منجر به باز شدن 
فضاى سياسى و دمكراتيك و تحميل مطالبات توده هاى جامعه بر طبقه 
حاكم خواهد شد. از اين روست كه اتحاد استراتژيك جنبش رهايى زن با 
جنبش طبقاتى طبقه كارگر اساس رهايى زنان از تمام اشكال و ابعاد ستم 

مضاعف سلطه سرمايه دارى بر زنان است. 
گرو  در  زنان  مطالبات  و  خواست  از  درجه  هر  كسب  و  پيشروى   -
تشكل يابى و سازماندهى و آگاهى به حقوق انسانى و برابرى طلبانه زنان 
است. يعنى مقابله با سلطه طبقه حاكم و تحميل خواست ومطالبات زنان 
اتكا  با  است.  زحمتكش  و  كارگر  زنان  ميليونى  آمدن  ميدان  به  گرو  در 
پيكار  به  توان  مى  كه  است  اجتماعى  عميق  و  اى  توده  جنبش  يك  به 
فعالين  پرداخت.  زنان   عليه  حاكم  طبقه  حقوقى  بى  و  ستم  گونه  هر  با 
كه  است  كاركن  زنان  مطالبات  و  خواست  كشيدن  پيش  با  سوسياليست 
مى توانند نيروى عظيم زنان كارگر را به ميدان مبارزه آورند .پيشروى هر 
گام زنان كارگر و زحمتكش در گرو تشكل يابى و سازماندهى توده اى 

آنان است. 
بورژوازى براى به بيراهه بردن مبارزات زنان و تهى كردن آنان از ظرفيت 
نخواهد  كوتاهى  كوششى  هر  از  زنان  مبارزات  در  نفوذ  با  انقالبى  هاى 
كرد. گرايشات بورژوايى (ليبرالى و رفرميستى، اسالمى و ...) تمام سعى 
خود را معطوف به كنترل مبارزات زنان كرده است. يعنى مبارزات انقالبى 
(زن  ديگر  جنس  عليه  جنسى  مبارزه  به  محدود  را  زنان  رهايى  جنبش 
عليه مرد)  كرده اند. به شكلى ديگر مى توان گفت زن كارگر در تقابل 
با كارگر مرد قرار داده است كه اين عميقا  در تقابل با منافع عينى زنان 
كارگر و زحمتكش و كل مبارزه طبقاتى قرار دارد. گرايشات بورژوازى 
تاريخا اثبات كرده اند كه جز كنترل و عقيم كردن مبارزات زنان و ماندگار 
كردن ستمى مضاعف به قدمت نظام طبقاتى حاكم، كارى از پيش نبرده 
اند. طبعا تشكل يابى، پيشروى و رسيدن به مطالبات زنان را تنها گرايش 
سوسيالستى قادر به انجام آن خواهد بود. از آنجا كه مبارزات سوسياليستى 
افق رهايى بخش مبارزات طبقاتى و اجتماعى توده هاى كارگر و زحمتكش 
عليه بى حقوقى و نابرابريهاى سيستم سرمايه داريست، بايستى مبارزين 
هاى  ايده  وترويج  تبليغ  با  زنان  رهايى  جنبش  در  سوسياليست  وفعالين 
سوسياليستى ومتقاعد كردن توده هاى بيشتر زنان كارگر و زحمتكش به 
سوسياليسم، زمينه هاى عينى يك جنبش عميق و اجتماعى سوسياليستى 
را شكل دهند. اگر بر اين امر مهم واقف هستيم كه تنها وجود يك جنبش 
سرمايه  نظام  با  مقابله  توان  طبقاتى  و  سوسياليستى  وسازمانيافته  ملييونى 
دارى را خواهد داشت، بنابراين بايد تالش كرد تا افق سوسياليستى را در 
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ميان  جدايى  حقيقت  در  گرديد،  تقسيم 
رشته هاى مختلف كار و فعاليت اقتصادى 
كشاورزى،  هاى   حوزه  در  توليدى  و 
هاى  فعاليت  به  كارها  تقسيم  و  صنعت  دامپرورى، 
همگى  بردگان  نيروى  بكارگيرى  و  يدى  و  فكرى 
آن  متعاقب  و  خصوصى  مالكيت  پيدايش  به  منجر 
زمينه  بدينسان  و  گرديد  طبقات  به  جامعه  تقسيم 
هاى مادى و عينى برترى موقعيت مردان بر زنان و 

شرايط فرودستى جنس مونث فراهم آمد.
بنابراين برخالف تصور رايج ميان بخشى از فمينيست 
هاى ايرانى علل فرودستى زنان و تنزل موقعيت آنان 
در جامعه را نبايد در خصوصيات مردان و يا تفاوت 
پديده  زيرا  نمود  جستجو  جنس  دو  فيزيكى  هاى 
فرودستى زنان محصول روندى تاريخى است كه با 
تكيه بر فرآيندهاى مادى و شيوه توليد و مناسبات 

اقتصادى جامعه تبيين پذير مى باشد.
گرچه تنزل زنان به موقعيت فرودست به دوران بعد 
از كمون اوليه و شكل گيرى جامعه برده دارى بر 
مى گردد ليكن تا پيش از عصر سرمايه دارى مسئله 
زن به عنوان يك جنبش اعتراضى اجتماعى پديدار 
نگرديد اگرهم زنان نسبت به موقعيت فرودست شان 
اعتراضى داشتند اين امر كمتربه صورت يك جنبش 
توسعه  با  ولى  گرديد،  مى  ظاهر  اى  توده  مستقل 
و  زنان  كار  نيروى  جايگاه  اهميت  و  دارى  سرمايه 
در نتيجه كشاندن ميليونها زن به عرصه فعاليت هاى 
اقتصادى و اجتماعى مسئله زن به عنوان يك معضل 

اجتماعى امكان ظهور يافت.
اقتصادى،  هاى  فعاليت  عرصه  به  زنان  راهيابى  با 
از  بسيارى  گرفتن  دوش  به  و  فرهنگى   سياسى، 
در  عمًال  زنان  بود  مردان  عهده  بر  قبًال  كه  وظايفى 
موقعيتى قرار گرفتند كه تا حد زيادى مى توانست 
با موقعيت مردان در جامعه در مقام قياس و رقابت 
شرايط  و  زمينه  خود  نوبه  به  امر  اين  گيرد.  قرار 
برانگيختن جنبش اعتراضى را فراهم گردانيد كه در 

موقعيت  كسب  خواهان  زنان  آن  چهارچوب 
برابر با مردان در جامعه گرديدند و بدينسان 
مستقل  جنبش  يك  بصورت  زنان  جنبش 
حقوق  يافتن  رسميت  خواستار  كه  اجتماعى 
قانونى و خواسته هايى چون حق رأى، مزد 
برابر براى كار برابر و امثالهم براى زنان مى 

باشد، پا به عرصه وجود نهاد.
خود  دارى  سرمايه  جامعه  در  زنان  جنبش 
مستقيمًا يك جنبش طبقاتى نيست ولى خارج 
گيرد  نمى  قرار  هم  طبقاتى  مبارزه  مدار  از 
زيرا زنان نيز مانند مردان به طبقات و اقشار 
گرچه  شوند.  مى  تقسيم  اجتماعى  گوناگون 
اساسى  هدف  يك  كلى  بطور  زنان  جنبش 
از  است  عبارت  همانا  كه  كند  مى  دنبال  را 
كسب موقعيت اجتماعى برابر با مردان ليكن 
همه  از  بيش  جنبشى  چنين  پيشبرد  سنگينى 
بر دوش زنان كارگر و زحمتكش قرار دارد 
چرا كه اين زنان كارگر هستند كه از سويى 
به عنوان كارگر استثمار مى شوند و حتى از 
درجه استثمار و نا امنى شغلى بيشترى نسبت 
به مردان كارگر رنج مى برند و از سوى ديگر 
درجه  انسان  مثابه  به  خود  جنسيت  دليل  به 

و  محسوب  دوم 
تحقير مى گردند.

درجنبش  بنابراين 
زنان  نقش  زنان 
زن  فعالين  و  كارگر 
نقشى  كمونيست 
اساسى  و  واال 
است، در كشورهاى 
سرمايه  پيشرفته 
چند  هر  نيز  دارى 

و  خويش  موقعيت  تغيير  راه  در  اند  توانسته  زنان 
به  خود  براى  قانونى  و  حقوقى  امتيازات  تثبيت 
موفقيت هاى چشمگيرى نائل آيند اما در هر حال 
نظام سرمايه دارى هم چنان مهر و نشان مرد ساالرى 

را بر چهره دارد.
مسئله زن نمى تواند به نحوى ريشه اى و بنيادين 
واقعى  جواب  دارى  سرمايه  نظام  چهارچوب  در 
براى  اى  پايه  شرط  دو  اساسًا  زيرا  بيابد  را  خود 
استقرار شرايط برابرى كامل موقعيت اجتماعى زن 
و مرد عبارتند از: زنان در مقياس توده اى به حوزه 
فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى 
وارد شوند و هم چنين سنگينى كار طاقت فرساى 
خانگى و بچه دارى از دوش زنان برداشته و به يك 

وظيفه اجتماعى تبديل شود.
بنابراين فقط با احراز چنين شرايطى، برابرى كامل 
موقعيت زنان و مردان امكان پذير است ليكن تحقق 
مالكيت  كه  است  آن  گروى  در  شرايط  اين  خود 
تبديل  جامعه  در  اجتماعى  مالكيت  به  بورژوايى 
گردد. بنابراين جنبش زنان براى رهايى كامل بايد از 
چهارچوب مبارزات بورژوايى فراتر رود و خود را 
به جنبش سوسياليستى ـ كارگرى با هدف نابودى 
سرمايه دارى پيوند و سرنوشت خود را به سرنوشت 

اين جنبش گره بزند.
باشد  مى  نواقصى  داراى  زنان  جنبش  هرچند 

پتانسيل  داراى  و  انقالبى  جنبشى  ليكن 
در  تواند  مى  كه  است  قدرتمندى 
ايفا  مهمى  نقش  جامعه  آتى  تحوالت 
ها  نشيب  و  فراز  همه  رغم  به  نمايد. 
خوشبختانه زنان مبارز هيچ گاه از پاى 
تهاجم  برابر  در  چنان  هم  و  ننشستند 
جمهورى  ارتجاعى  و  سركوبگر  رژيم 
موقعيت  تغيير  براى  و  ايستاده  اسالمى 
شان  حقوق  تثبيت  و  خود  اجتماعى 
دهه  در  كه  طورى  به  كنند  مى  تالش 
اجتماعى  مبارزات  نوين  گيرى  اوج  شاهد   1370
زنان بوديم و اينك جنبش مزبور با تمام گرايشات 
شده  تبديل  قدرتمند  جنبش  يك  به  خود  درونى 
عقب  هدف  با  خود  بازگشت  بى  راه  در  كه  است 
اجتماعى  موقعيت  كسب  ساالر،  مرد  جامعه  راندن 
برابر با مردان و استقرار جامعه اى بر بنيان ارزش 

هاى انسانى به پيش مى رود .
زنان  كه  نمود  تاكيد  نكته  اين  بر  است  الزم 
گرايشات  با  نبايستى  سوسياليست  و  كمونيست 
كه  زنان  جنبش  درون  در  رفرميستى  و  ليبرالى 
معتقدند جمهورى اسالمى را مى توان اصالح كرد 
و با طرح مطالبات مشخص بهبود موقعيت اجتماعى 
زنان در چهارچوب رژيم اسالمى امكان پذير است 
در  رفرميستى  گرايشات  با  مبارزه  نمايند،  مماشات 
جنبش زنان نياز به پيگيرى و نشان دادن استعداد و 
توانمندى رهبران چپ در بسيج توده زنان ستمديده 

را دارد.
و  واقعى  تغيير  هرگونه  كه  داد  نشان  زنان  به  بايد 
و  حق  تثبيت  و  آنان  اجتماعى  موقعيت  در  اساسى 
ساخت  و  بافت  در  اساسى  تغييرات  به  حقوقشان 
سنتى جامعه ايران و به تحولى اساسى در فرهنگ و 
نظام ارزشى آن مشروط مى باشد و اين امر تنها از 
اسالمى  جمهورى  رژيم  انقالبى  سرنگونى  رهگذر 
جامعه  و  دارى  سرمايه  ساختار  ساختن  متالشى  و 
دور  شك  بى  روز  آن  كه  است  ميسر  ساالرى  مرد 
نيست. نوسازى جامعه  مدنى بر بنيان ارزش ها و 
معيارهاى مدرن به زنان امكان مى دهد تا موقعيت 
بخشند. بهبود  مردان  به  نسبت  را  خود  اجتماعى 

جنبش سوسياليستى و كمونيستى بايد بتواند مبارزه 
پروسه  به  را  زنان  جنبش  درون  در  رفرميسم  با 
تقويت گرايش سوسياليستى در جنبش مزبور كه به 
جنبش  كار  تداوم  و  پايدارى  يابى،  عمق  استقامت، 

يارى مى رساند مرتبط سازد.
مبارزى  زنان  با  پيمان  تجديد  روز  مارس  هشت 
در  انسانى  هاى  خواسته  تحقق  خاطر  به  كه  است 
زندان در زير شكنجه هاى غيرانسانى نظام سرمايه 
به سر مى برند و حتى در اين راه جان خود را از 
از  كه  است  فرصتى  مارس  هشت  اند،  داده  دست 
آزادى  بشريت  رساى  بانگ  زنان  جنبش  آن  خالل 
خواه و عدالت طلب عليه سياست هاى ضد انسانى 
سرمايه دارى و ارتجاع مذهبى را به گوش جهانيان 

مى رساند.
گرامى باد 8 مارس روز جهانى زن

زنده باد سوسياليزم
  اسفند ماه 1387
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 كومه له- سازمان كردستان حزب كمونيست ايران 
در بيست و ششم بهمن ماه امسال (1387) سه دهه 
اين  آنچه  نهاد.  سر  پشت  را  خود  علنى  فعاليت  از 
تشكل كمونيست و رزمنده در طول نه سال مبارزۀ 
مخفى و سى سال فعاليت علنى در تاريخ پرافتخار 
خود به ثبت رسانيده، عبارت است از سازماندهى 
پيكار طبقاتى و مبارزه عليه ستمگرى ملى، جديت 
در امر مبارزه عليه تبعيض جنسى، و تالش مجدانه 
ايران  و  كردستان  محروم  هاى  توده  رسيدن  براى 
طرف  از  سياسى.  و  اجتماعى  فردى،  آزاديهاى  به 
ديگر ثمرۀ ارزشمند حضور اين جريان اجتماعى در 
عرصه هاى گوناگون مبارزه با ديكتاتورى پهلوى و 
افق  شدن  گشوده  اسالمى،  جمهورى  مستبد  رژيم 
در  زحمتكش  و  كارگر  مردم  برروى  سوسياليستى 

جنبش انقالبى كردستان بوده است.   
بارى، در هفته هاى گذشته به مناسبت سالروز علنى 
در  اى  خواندنى  مطالب  و  مقاالت  له  كومه  شدن 
ارتباط با نقش و جايگاه اين تشكيالت در جنبش 
انقالبى كردستان عرضه گرديد، با اين وجود سخن 
و  گرانمايه  رويداد  چنين  مورد  در  نوشتن  يا  گفتن 
با اهميتى نبايستى به بيست و ششم بهمن منحصر 
و  نگرش  به  مجالى  هر  در  است  شايسته  و  گردد 
بنيان نظرى اى كه كومه له بروى آن تأسيس شد و 
اضافه  شود.  پرداخته  كرد،  موجوديت  اعالم  سپس 
در  كومه له  تأثيرات  بازنويسى  و  تكرار  اين،  بر 
و  كردستان  جامعه  سياسى  فضاى  شدن  راديكاليزه 
تبديل اين منطقه به مستحكم ترين دژ نبرد طبقاتى 
حامى  رژيم  و  سراسرى،  و  محلى  بورژوازى  عليه 
آنان بسيار مهم است. ليكن توأم با بازگو كردن نتايج 
مادى و عينى چهار دهه فداكارى و از خودگذشتگى 
ابراز  و  كومه له،  صفوف  در  كمونيست  انسانهاى 
سهم اين تشكيالت در پررنگ شدن صف مستقل 
كارگران و توده هاى زحمتكش كردستان در جدال 
با نظام ستمگر حاكم، جا دارد تا هرازگاهى مرورى 
بر تاكتيك هاى سياسى، استراتژى و برنامه عمل آن 

در پاسخگويى به مسئله ملى داشت. 
واقعيت آزار دهنده و جان سخت اينست كه مردم 
تبعيض  هاى  سياست  قربانى  هاست  دهه  كردستان 
آميز حكومت هاى پهلوى و اسالمى شده اند. اعمال 
سياست هاى شوونيستى در مناطق كردنشين ايران 
و مقابلة قهرى حاكمين با خواست هاى دموكراتيك 
و برحق مردم به بهانه حفظ تماميت ارضى كشور 
وجوه اشتراک رژيم هاى سرمايه دارى سابق و فعلى 
هستند. عقب نگاه داشتن مناطق كردنشين به لحاظ 
اقتصادى، ممنوعيت خواندن و نوشتن و آموزش به 
زبان مادرى، انتصاب مسئولين اجرايى [كرد و غير 
پائين  مركزى،  دولت  بوروكراتيك  دخالت  با  كرد] 
آموزشى،  پزشكى،  بهداشتى،  خدمات  سطح  بودن 
فرهنگى و... در صدر اعمال پهلوى ها و مذهبيون 
بوده اند كه نبايد ميليتاريزه كردن شهرها و روستاهاى 
كردستان، و درجه دوم بودن مردم مناطق كردنشين 

در قوانين جمهورى اسالمى را از قلم انداخت. 
كومه له بعنوان جريانى راديكال و كمونيست همواره 
[چه در زمان محمد رضا پهلوى و چه در سى سال 
اخير] در راستاى رفع ستم ملى مبارزه كرده است. 
هر  در  كه  له  كومه  هاى  كنگره  مصوبات  و  اسناد 
مقطعى طبق شرايط مختلف كشورى، منطقه اى و 
بين المللى تهيه شده اند؛ مؤيد درجه باالى پيگيرى 
و واقع بينى اين تشكيالت در پاسخگويى به مسئله 
ملى است. در اين مختصر اشاره به همه قطعنامه ها و 
مصوبات كنگره هاى كومه له امكان پذير نيست، با 
اين حال به منظور كمك به گفتار حاضر به قطعنامه 
استراتژى،  مورد  در  له  كومه  دهم  كنگره  مصوب 
در  ملى  مسئله  قبال  در  ما  هاى  تاكتيك  و  سياست 
كردستان ايران و آنگاه برنامه كومه له براى حاكميت 
كومه  دوازدهم  كنگره  مصوب  كردستان  در  مردم 
در  اسناد  اين  كامل  متن   ) كنيم.  مى  مراجعه  له 
قابل  كومه له  و  ايران  كمونيست  حزب  سايت هاى 

دسترسى است.) 
 قطعنامه مصوب كنگره دهم- بخش سوم ، بند الف: 
حق  خواهان  ما  ايم،  گفته  هميشه  كه  «همانطورى 
مستقل  دولت  تشكيل  حق  بمعنى  سرنوشت  تعيين 
براى مردم كردستان هستيم. اما شرايطى كه در آن 
مردم كردستان بتوانند بدون نگرانى از تهديدات و 
اعمال فشارهاى نظامى، پليسى، سياسى و اقتصادى 
با  كنند،  استفاده  خود  حق  اين  از  آزادانه  غيره  و 
تغيير  و  ايران  در  انقالبى  اعتالى  يك  براى  مبارزه 
قيد  بدون  آزاديهاى  برقرارى  حاكم  رژيم  ماهيت 
تنها  مبنى  اين  بر  شود.  مى  ايجاد  سياسى،  شرط  و 
راه واقع بينانه رفع ستم ملى از خلق كرد مشاركت 
سراسرى  انقالبى  جنبش  يك  در  كردستان  مردم 
برقرارى  و  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  منظور  به 
ى  همه  از  عملى  برخوردارى  كه  است  رژيمى 
حقوق دموكراتيك مردم را تأمين كند. ما به همراه 
اين چشم  تحقق  كرد براى  زحمتكشان  كارگران و 
را  كردستان  مردم  ى  همه  و  كنيم  مى  مبارزه  انداز 
انتهاى  در  خوانيم».  مى  فرا  راه  اين  در  همراهى  به 
افق  يك  به  داشتن  «چشم  مى خوانيم:  بند  همين 
سراسرى، همراه با كارگران و همه مبارزين انقالبى 
و سوسياليست در ايران، سهل ترين و كم دردترين 
راه براى رفع ستم ملى و تحقق اهداف و مطالبات 

حق طلبانه ى مردم كردستان است».  
آنچه بطور شفاف و كنكرت در پارگراف اول آمده؛ 
در  كردستان  ستمديده  هاى  توده  حق  بر  پافشارى 
ها،  قدرت  دخالت  بدون  خود  سرنوشت  تعيين 
احزاب يا جريانات سياسى مختلف در تصميم ايشان 
به  منوط  را  شرايط  اين  دادن  روى  قطعنامه،  است. 
مبارزه كردن براى وقوع يك برآمد انقالبى در ايران 
با رهبرى و هدايت طبقه كارگر و پيكارگران انقالبى 
تغييرات  ايجاد  حاكميت،  سرنگونى  كمونيست،  و 
وسيع  آزاديهاى  و  حقوق  شدن  مسلم  و  اى،  پايه 
كه  دارد  تأكيد  واقعيت  اين  بر  و  داند  مى  سياسى 

جنبشى  چنين  در  كردستان  مردم  مساعى  تشريك 
راه صحيح انهدام ستم ملى است. همانگونه مشاهده 
مى كنيم در هر دو پاراگراف چشم دوختن به افقى 
سراسرى در رفع ستم ملى توصيه مى شود. بواقع 
هم قريب چهار دهه است كه كومه له به اين افق 
مى نگرد. قطعنامه در بند ب مربوط به بخش سوم 
كار  سر  بر  ايران  در  رژيمى  وقتى  «تا  گويد:  مى 
است كه با آزادى و حقوق ابتدائى انسان، دشمنى 
دارد،  دست  در  را  سركوب  ابزارهاى  و  مى ورزد 
تحت هيچ طرح و پالتفرمى نمى توان از حل مسئله  
براى  مبارزه  در  اما  گفت.  سخن  كردستان  در  ملى 
مبارزه   هر  مانند  كردستان،  مردم  بر  ملى  ستم  رفع 
هر  رژيم،  برعليه  ديگرى  انقالبى  و  دموكراتيك 
رژيمى  چنين  اختيارات  شدن  محدود  از  اى  درجه 
در كردستان در يك توازن قواى معين، بدون شك 
مبارزه  بايد  آن  كسب  براى  كه  است  دستاوردى 
كرد». اين عبارت بدرستى كوتاه نيامدن از سرنگونى 
نظام حاكم يا سيستم هايى همچون رژيم فعلى را 
داند،  مى  ملى  مسئلة  حل  سر  بر  بحث  شرط  پيش 
مع الوصف معتقد است، چنانچه در يك توازن قواى 
گرى  سلطه  ميزان  از  ها  توده  پيكار  از  منتج  معين 
براى  منفذى  و  گردد  كاسته  سركوبگر  هاى  رژيم 
درازمدت  اهداف  گشتن  محقق  سمت  به  پيشروى 
نگريست  بدان  دستاورد  يك  بمثابه  بايد  شود؛  پيدا 
و جهت كسب آن كوشش كرد. در همين بند (ب) 
وارسى و اتخاذ راهكارهايى همچون خودمختارى و 
حاكميت محلى به شرط كوتاه شدن دست رژيم در 
كردستان از نظر دور نگاه داشته نمى شود. قطعنامه 
كنگره دهم همچنين از هر رفرم و تغييرى در همه 
نكته  اين  بر  ولى  نموده  پشتيبانى  اعالم  ها  حوزه 
اصرار دارد كه اين تحوالت نبايستى بازدهى منفى 
[معنوى و سياسى] بر مردم و جدال هاى آنها داشته 
باشد و خدشه اى به همبستگى آنان با كارگران و 

زحمتكشان ايران وارد سازد. 
پايان  به  محتوى  پر  و  نغز  پاراگراف  اين  با  ب  بند 
مى رسد: «در برابر آشفتگى بورژوازى كرد كه راه حل 
تحوالت اقتصادى-  تاريخ، و  گذشته اش به حكم 
دست  از  را  خود  اعتبار  ايرانى،  و  جهانى  سياسى 
داده است و طرح فعلى اش براى كردستان با سد 
آگاهى و رشد جنبش انقالبى روبروست، در برابر 
طرح خيالى فدراليسم كه محتواى سياسى واقعى آن 
دست شستن از استراتژى سوسياليستى و كارگرى 
است و نقش انتقال از جنبش انقالبى به نقشه هاى 
اصالح رژيم را دارد، طرح كومه له از ديدگاه منافع 
طبقه ى كارگر در عين حال منطبق با حل عملى و 

واقع بينانه ى مسئله ى ملى است». 
بند ج در آغاز، ضمن بيان اين موضوع كه استراتژى 
ايران  كردستان  در  ملى  مسئله  حل  متوجه  له  كومه 
است با اين حال متذكر مى گردد: « اما مسئله كرد 

در  سياسى  گرهى  مسائل  از  يكى  بعنوان 
مسائل  دارد.  جهانى  ابعادى  خاورميانه، 

    استراتژى سوسياليستى كومه له در پاسخ به مسئلة ملى در كردستان 
   فرشيد شكرى
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متقابل  تأثير  يكديگر  بر  كردستان  مختلف 
ها،  پيروزى  در  عمًال  مردم  اين  و  دارند 
شكست ها، آوارگى ها، جنگ هاى داخلى 
و غيره از همديگر تأثير مى پذيرند. كومه له بعنوان 
كه  انترناسيوناليست  و  سوسياليست  جريان  يك 
رهبرى  ايران را  كردستان  انقالبى  مى كوشد جنبش 
و به پيروزى برساند، فعاليت در اين عرصه را نيز 
يكى از اجزاء با اهميت كار خود به حساب مى آورد 
رابطه  اين  در  و  كرد  خواهد  نقش  ايفاى  آن  در  و 
براى خنثى كردن سياست ها و توطئه هاى مشتركى 
به  براى  جهانى  و  اى  منطقه  بورژوازى  توسط  كه 
شكست كشاندن مبارزات عادالنه  مردم كرد تدارک 
ديده مى شود، خواهد كوشيد، در مجامع بين المللى 
كه بر سر مسئله  كرد برگزار مى شوند؛ شركت كند 
و در هماهنگى با حركات آزاديخواهانه و مترقى اى 
كه در خارج از كشور صورت مى گيرد از مبارزات 
مردم بخش هاى مختلف كردستان پشتيبانى خواهد 
گذارى  اثر  واقعى  و  دقيق  بحث  با  قطعنامه  كرد». 
و  همديگر،  بر  كردستان  مجزاى  مناطق  مبارزۀ 
و  مصائب  با  ها  بخش  تمامى  مردم  شدن  شريك 
دفاع از  ملزم به  له را  كومه  بخش،  يك  آالم سكنه 
مطالبات حق طلبانه، عادالنه و رواى كردهاى عراق، 
تمايز  وجهى  احسن  به  و  كند  مى  سوريه  و  تركيه 
اين  در  ناسيوناليست  بورژوا-  جريانات  با  را  خود 
فقره هم نمايان مى سازد. آرى كارنامه زرين كومه له 
مردم  شورش  از  جريان  اين  هميشگى  حمايت  بر 
ستمگر،  بورژوايى  دول  عليه  ديگر  نقاط  ستمكش 
و  اعضا  كادرها،  رهبران،  جسارت  و  جانفشانى  و 
كردهاى  رهايى  جهت  در  فداكارش  پيشمرگان 
منطقه از ستم ملى شهادت مى دهد. با آوردن نكاتى 
له  (كومه  له  كومه   10 كنگره  قطعنامة   3 بخش  از 
فرصت  در  كردستان)  در  ملى  مسئلة  حل  راه  و 
باقيمانده سراغ قسمت هايى از برنامه كومه له براى 
حاكميت مردم در كردستان مى رويم. قبل از شروع، 
برنامه  مقدمه  از  سطورى  زيور  به  را  حاضر  مطلب 
را  ايران  ساكن  ملل  كليه  حق  له  «كومه  آرائيم.  مى 
در تعيين سرنوشت خويش به رسميت مى شناسد. 
در عين حال خواهان اتحاد آزادانه و داوطلبانه كليه 
ملل ساكن ايران است. از نظر ما مصالح مبارزه طبقه 
كارگر براى سوسياليزم، وحدت و يگانگى سياسى 
و حزبى طبقه كارگر ايران را ايجاب ميكند و كومه 
له در راه تامين وحدت طبقه كارگر ايران در همه 

عرصه هاى مبارزاتى مى كوشد».  
هاى  شاخص  عميق  تبيين  با  نخست  برنامه  اين 
هايى  بحران  و  كشور  اقتصادى  و  سياسى  وضعيت 
كه رژيم اسالمى- سرمايه دارى ايران با آنها مواجه 
رشد  به  مخاطبين  دادن  توجه  با  و  است،  گرديده 
جنبش هاى اجتماعى؛ اضمحالل جمهورى اسالمى 
و ساقط شدن آن در كردستان را بر پاية فاكتورهاى 
برشمرده شده قابل حصول مى داند. اما برنامه به اين 
تحليل عمومى بسنده نمى كند و با صراحت كالم 
به افشاى ماهيت نيروهاى بورژوايى، برمال ساختن 
اهداف نهان آنان و نقد پايه اى راهبردشان مبادرت 
مى كند. در برنامة كومه له براى حاكميت مردم در 
سياسى  و  اقتصادى  بحران   » خوانيم:  مى  كردستان 
رژيم جمهورى اسالمى و مصائب و مشقات ناشى 

نظام  حاكميت  از 
سرمايه دارى، رشد 
و  كارگرى  جنبش 
هاى  جنبش  ديگر 

اجتماعى و نارضايتى عميق توده هاى مردم، وقوع 
يك برآمد توده اى، چشم انداز سرنگونى جمهورى 
اسالمى و بر چيده شدن بساط نيروها و حاكميتش 
در كردستان را به يك امكان مادى و واقعى تبديل 

كرده است، 
كردستان  در  موجود  بورژوايى  نيروهاى  و  احزاب 
از هم اكنون تالش مى كنند تصوير خودشان را از 
پيروزى جنبش كردستان به افكار عمومى القا كنند و 
مى خواهند استقرار يك حكومت فدراتيو مبتنى بر 
سيستم پارلمانى را به عنوان مكانيسم دخالت مردم 
در امور سياسى و اداره جامعه و محتواى پيروزى به 

مردم تحميل كنند». 
نكاتى از چندين و چند نكته با ارزش و قابل تعمق 
در برنامه، تأكيد بر سعى كومه له براى ارائه تصويرى 
واضح از مفهوم ابژكتيو پيشروى و پيروزى جنبش 
صحنه  به  نحوۀ  تشريح  اهميت  كردستان،  انقالبى 
مديريت  و  حاكميت  در  مشاركت  و  مردم  آمدن 
سيستم  اساس  بر  مردم  حاكميت  اعالم  و  جامعه، 
شورايى است. برنامه در اين رابطه مى گويد: «ارائه 
يك تصوير روشن از معناى واقعى پيروزى جنبش 
توده  مستقيم  شركت  چگونگى  كردستان،  انقالبى 
اداره  و  سياسى  حاكميت  در  كردستان  مردم  هاى 
مطالباتشان  و  خواستها  تحقق  چگونگى  و  جامعه 
و  معنى  كردن  تبديل  و  است،  كرده  پيدا  مبرميت 
هاى  توده  عمومى  شعور  به  پيروزى  واقعى  مفهوم 
مردم ستمديده كردستان از پيش شرط هاى پيروزى 
جنبش انقالبى كردستان مى باشد، كومه له (سازمان 
از  خود  كه  ايران)  كمونيست  حزب  كردستان 
در  انقالبى  جنبش  دهندگان  سازمان  و  برپاكنندگان 
كردستان بوده است و از حمايت بخشهاى وسيعى 
را  خود  برنامه  است  برخوردار  كردستان  جامعه  از 
در  شورايى  سيستم  بر  مبتنى  مردم  حاكميت  براى 

كردستان اعالم مى دارد».  
براى  كومه له  برنامه  شيوا،  عبارات  اين  بدنبال 
تحقق  ملزومات  ابتدا  كردستان،  در  مردم  حاكميت 
تحسين  ريزبينى  و  وسواس  با  را  مردم  حاكميت 
برانگيزى در پنج قسمت تقديم مى كند و آنگاه با 
سنجيدن تمامى زواياى امر، در نه فصل به توصيف 
نحوۀ اداره جامعه، حقوق طبقة كارگر و ساير اقشار 
اين  از  فصل   9 اين  عناوين  پردازد.  مى  اجتماعى 
قرارند: 1- ساختار حاكميت در كردستان در سه بند 
بسيار با اهميت 2- حق تعيين سرنوشت 3- حقوق 
حقوق   -4 اجتماعى  و  سياسى  فردى،  آزاديهاى  و 
بيمه  و  عمومى  رفاه   -6 كودكان  حقوق   -5 زنان 
مواد  قاچاق  و  اعتياد  با  مبارزه   -7 اجتماعى  هاى 
قانون   -9 و  زيست،  محيط  از  حفاظت   -8 مخدر 
آوردن  به  حاجتى  اينجا  در  كارگران.  حقوق  و  كار 
بخش هايى از فصول مندرج در اين سند نيست و 
مطالعه آن به، دقت  توانست با  عالقمندان خواهند 
نظر، زمينى بودن و قابل اجرا بودن آن برسند. فقط 
اينرا بايد گفت، روح اين سند در انطباق بى كم و 
كاست با منافع طبقة كارگر و زحمتكش و توده هاى 

مى  كردستان  ستم  تحت 
براى  له  كومه  برنامه  باشد. 
حاكميت مردم در كردستان 
متدولوژى  با  موازات  در 
راهكار  و  ملى  مسئله  با  برخورد  در  ماركسيستى 
است.             آن  حل  راستاى  در  ها  كمونيست 

                         
                        جمعبندى  

ده سال قبل حمالت دامنه دارى در درون و برون از 
حزب ما به راه حل حزب كمونيست ايران و كومه له 
براى پاسخ به ستم ملى صورت گرفت و در دو سال 
اخير اين يورش ها معطوف به برنامه كومه له براى 
حاكميت مردم در كردستان شده است. منتقدين آن 
جدا  و  كمونيسم  با  پيوندشان  كامل  قطع  با  دوران 
كردن راه خود، دنبال فدراليسم رفتند، و خرده گيران 
راهكار  هنوز  فكرى  انسجام  عدم  علت  به  امروز 
اند.  نداده  ارائه  له  كومه  برنامه  مقابل  در  مشخصى 
ساليان  كه  تشكيالت  اين  از  خارج  در  هم  كسانى 
سال است با كمونيسم سر ستيز دارند، به عداوت 
و  اند  برخاسته  كومه له  سوسياليستى  استراتژى  با 
برنمى  را  جريان  اين  انسانى  آرمان هاى  گسترش 
تابند، كماكان نقشه بيهوده تخريب و تضعيف اين 
جريان را به شيوه هاى متنوع مى كشند. هدف من 
در اين مطلب نه وارد شدن به حوزه جدل با ديگران 
له-  كومه  كه  بود  واقعيت  اين  ساده  توضيح  بلكه 
سازمان كردستان حزب كمونيست ايران، بدور از هر 
ادعايى و در عمل به مصاف با ستم ملى رفته است. 
اين را پراتيك كومه له در طول چهار دهه نشان مى 
اثبات  به  كومه له  برنامه  و  ها  قطعنامه  را  اين  دهد، 
مى رسانند، اين را حمايت وسيع توده هاى زيردست 
روبه  اجتماعى  نفوذ  و  له  كومه  از  كردستان  جامعه 
تعميق آن گواهى مى كنند. در جوار بيان اين حقايق 
انكار ناشدنى خاطر نشان مى كنم؛ كومه له بر اساس 
صف  پيشاپيش  در  ايران  كمونيست  حزب  برنامه 
مبارزه طبقاتى براى خاتمه دادن به حاكميت سياسى 
جامعه  برقرارى  و  بورژوازى  طبقه  اقتصادى  و 
سوسياليستى قرار دارد. مقصد غايى و نهايى كومه له 
ره يافتن به جامعه اى آزاد و برابر است. جامعه اى 
كه رفاه، آسايش و امنيت جاى فقر، ستم، بى عدالتى 
و محروميت را بگيرد. زمينه هاى رشد و شكوفايى 
استعدادها، خالقيت ها و تعالى انسان فراهم گردد. 
هركس به اندازه توانائيش كار كند و به اندازه نيازش 
از مواهب زندگى بهره مند شود و لذت ببرد. ديگر 
و  كند  حكمروايى  جامعه  فراز  بر  تا  نباشد  دولتى 
سكنه آنرا در زنجير استثمار، جور و ستم، فرهنگ 

ضد زن، خرافه، جهل و تاريكى اسير كند. 
اطمينان  با  استراتژيك  هدف  اين  دوباره  روايت  با 
مى گوئيم، تا هنگاميكه نظام چپاولگر سرمايه دارى 
حيات دارد توأم با مبارزۀ دائمى و بدون توقف براى 
شكل گيرى انقالب كارگرى و برقرارى سوسياليسم، 
ايجاد  هدف  به  پيكارهايمان  تداوم  از  دم  يك 
اصالحاتى در زيربنا و روبناى جامعه، و بهبود زندگى 
مشقتبار توده هاى كارگر و زحمتكش در چارچوب 
ايستاد. نخواهيم  پاى  از  حاضر  توليدى  مناسبات 



نيمه اول اسفند 1387- نيمه اول مارس 2009شماره  222 - صفحه 11     جهان امروز

از  نفر  صدها  حضور  با  فوريه  شنبه 28  روز  عصر 
اعضاء و دوستداران كومه له، نمايندگان احزاب و 
نقاط  از  كه  آزاديخواه  مردم  و  سياسى  سازمان هاى 
مختلف كشور آلمان به محل برگزارى مراسم آمده 
بودند، سالگرد اعالم موجوديت علنى كومه له گرامى 

داشته شد. 
با  شد،  برگزار  فرانكفورت  شهر  در  كه  مراسم  اين 
عبدالى  حسين  برنامه  مجريان  گوئى   آمد  خوش 
سرود  اجراى  با  و  آغاز  حاضرين  به  كيفى  شهال  و 
كارگران  بين المللى  همبستگى  سرود  انترناسيونال، 
جانباختگان  ياد  گراميداشت  در  سپس  يافت.  ادامه 
راه آزادى و سوسياليسم يك دقيقه سكوت رعايت 
آتشين  كالى  سرودهاى  از  سرودى  اجراى  با  شد. 

سكوت شكسته شد.
در ادامه برنامه هاى اين مراسم فرهاد شعبانى عضو 
اوضاع  باره  در  كومه له،  و  ايران  كمونيست  حزب 

جرج  بعداز  آمريكا  و  ايران  رابطه  ايران،  سياسى 
استراتژى  و  كردستان  مردم  انقالبى  جنبش  بوش، 
كومه له، حاكميت مردم و مناسبات احزاب سياسى 

در كردستان سخنانى ايراد كرد. 
در بخش ديگرى برنامه هاى مراسم، عباس سماكار 
شاعرانقالبى به شعرخوانى پرداخت. به دنبال اسامى 
سازمان هائى كه به اين مناسبت پيام فرستاده بودند، 

قرائت شد كه عبارت بودند از : 
حزب دمكرات كردستان عراق
حزب دمكرات كردستان ايران 

حزب دمكرات كردستان 
سازمان كارگران انقالبى ايران – راه كارگر

سازمان فدائيان اقليت 

بخش دوم برنامه هاى اين مراسم، يك برنامه هنرى 
و  شاهو  نژاد،  فيض  رشيد  هنرمندان  آن  در  كه  بود 

صابر بوكانى هنرنمائى كردند كه تا پاسى از شب در 
ميان شادى و پابكوبى حاضرين ادامه يافت. 

نمايندگى  به  مراسم  مجريان  برنامه  اين  پايان  در 
حزب  كشورى  كميته  و  دست اندركاران  طرف  از 
حضور  و  شركت  از  آلمان  در  ايران  كمونيست 
و  كردند  قدردانى  و  تشكر  مهمانان  و  هنرمندان 
بدين ترتيب مراسم سالگرد اعالم موجوديت علنى 
كومه له كه بااستقبال گرم و پر شور حاضرين برگزار 

شد، به پايان رسيد.  
كميته برگزارى مراسم روز كومه له- آلمان

6 مارس 2009

عصرروزشنبه  28 فوريه  2009 برابر با 10 اسفند 87 
مراسم گرامى داشت روزكومه له  در شهرآلبورگ در 
دانمارک برگزار گرديد. اين مراسم با حضور جمعى 
فعالين  و  كردستان  انقالبى  جنبش  دوستداران  از 
سياسى و نمايندگان احزاب و جريانات سياسى و 
هچينين اعضا وهواداران كومه له  و حزب كمونيست 
پوستر  با  مراسم  برگزارى  محل  شد.  برگزار  ايران 
رفيق جانباخته محمد حسين كريمى از بينانگذاران 
كارگر  طبقه  المللى  بين  جنبش  رهبران  و  كومه له  
آراسته  انقالبى  شعارهاى  و  لنين  انگلس،  ماركس، 

 وتزئين شده  بود.
سياسى  بخش  دو  شامل  مراسم  اين  برنامه هاى 
با  ظهر  بعداز   6/30 ساعت  از  مراسم  بود.  وهنرى 
اعالم فهرست برنامه ها از جانب مجرى برنامه گوهر 
همبستگى  سرود  انترناسيونال  سرود  معمارزاده  با 
به  ياد  دقيقه  سكوت  يك  واعالم  كارگران  جهانى 
آغاز  سوسيالسيم  و  آزادى  راه   همه  جانباختگان 
گرديد. سكوت مراسم با صداى گرم وآشناى رفيق 
شكسته   بازيتان"   "به ريزه گيان  وسرود  آتشى  كالى 

شد.
حسين  دانمارک  كومه له  در  روز  مراسم  سخنران 
كمونيست  حزب  مركزى  كميته   عضو  حميدى 
به   آمدگويى  خوش  ضمن  حسين  رفيق  بود.  ايران 
حاضرين در سالن مراسم و اداى احترام به  ياد كليه  
نهادن  سوسياليسم و ارج  جانباختگان راه  آزادى و 

آغاز  را  خود  سخنان  خانواده هايشان  به  استقامت 
كومه له  و  روز  مورد  در  مختصرى  ابتدا  او  كرد.  
اخير  بحران  ايران،  سياسى  اوضاع  مورد  در  سپس 
جهان سرمايه دارى و همچنين سركار آمدن اوباما و 
استراتژى دولت آمريكا در منطقه  خاورميانه ، اوضاع 
سياسى كردستان و جنبش انقالبى كردستان و برنامه 
 حاكميت شورائى مردم در كردستان به  تفسيرتوضيح 
تجديد  با  را  خود  صحبت هاى  حسين  رفيق  داد. 
پيمان با كليه  رفقاى جانباخته  در راه  آرمانهاى  آزادى 

و سوسياليسم  به  پايان رساند.  
از  تراكتى  وقرائت  انقالبى  سرودهاى  با  مراسم   
طرف  بيان بيگ زاده ادامه  پيدا كرد. در اين بخش از 
برنامه ليست احزاب وسازمان هاى شركت كننده  در 
مراسم اعالم گرديد. نماينده  هركدام از اين احزاب 

پيام شان را قرائت كردند. 
ليست احزاب شركت كننده  عبات بودند از:

كشورى  (كميته   كردستان  دمكرات  حزب  1ـ 
دانمارک) 

2ـ حزب دمكرات كردستان ايران (كميته  دانمارک)
3ـ كومه له  كوردى در شهر البورگ  

4ـ سازمان جوانان انقالبى (روژ هه الت) كردستان 
5ـ حزب شيوعى  عيراق 

انقالبى  برنامه شاعر  از  بخش  اين  ادامه   در 
به   تقديم  شعرى  ژاكاو"  به "  معرف  كاوه  احمدى 
با  مراسم  اول  بخش  ترتيب  بدين  نمود.  حاضرين 

چند تراكت و سرود انقالبى به  پايان رسيد.
كه   بود  هنرى  برنامه اى  شامل  برنامه ،   دوم  بخش 
بعد از استراحت كوتاهى شروع شد. در اين برنامه  
موسيقى  گروه   و  هه ورامى  هيرش  جوان  هنرمند 
شب   12 ساعت  تا  ومراسم  كردند  هنرنماى  فه يان 
ادامه  داشت. همكاران تلويزيون كومه له  نيز از اين 
مراسم فيلم بردارى كرده اند كه رپرتاژ  آن متعاقبا از 

تلويزيون كومه له  پخش خواهد شد.
كنندگان  شركت  همه   از  ديگر  بار  پايان  در 
كه   دوستانى  رفقاى و  همه   كرده  و از  سپاسگزارى 
در امر برگزارى مراسم روز كومه له  ما را يارى داده 

 بودند صميمانه  تشكر و قدردانى گرديد.
كميته  برگزارى مراسم روز كومه له  در كشور 

دانمارک
6/03/2009

   

    
  

گزارشى از برگزارى مراسم روز كومه له در آلمان

در شماره قبلى جهان امروز گزارشاتى از برگزارى مراسم روز كومه له در مقر مركزى كومه له در 
كردستان و همچنين در خارج كشور در تورنتو در كانادا، استكهلم و يوتبورى در سوئد، سيدنى در 
استراليا و اسلو در نروژ را مالحظه كرديد. در ادامه اين گزارشات گرازشاتى را از دانمارک و آلمان 

مالحظه مى كنيد.

گزارش برگزارى مراسم روز كومه له 
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درتاريخ يازدهم ژانويه 2002 صدها نفر از افرادى 
كه توسط ارتش آمريكا در افغانستان دستگير شده 
كوبا  شرق  در  گوانتانامو  نظامى  پايگاه  به  بودند 
انتقال يافتند. اين سرآغاز تبديل شدن پايگاه نظامى 
گوانتانامو به زندانى مخوف براى نزديك به 770 نفر 
شده  تصريح  قانونى  حقوق  همه  از  كه  بود  زندانى 
در كنوانسيون ژنو مربوط به اسيران جنگى محروم 

شدند.
جنگ  بحبوحه  در   1898 در  گوانتانامو  خليج 
توسط  اسپانيايى  استعمارگران  عليه  كوبا  استقالل 
نيروهاى نظامى آمريكا اشغال شد، پس از استقالل 
تا  ساخت  مجبور  را  كشور  اين  آمريكا  دولت  كوبا 
خليج گوانتانامو را بطور نامحدود در اختيار آمريكا 
قرار دهد و فسخ قرارداد و واگذارى دوباره آن به 

كوبا را منوط به توافق طرفين نمود.
اين  در  آمريكا  دولت  گوانتانامو  اشغال  دنبال  به 
خليج يك پايگاه نظامى دائمى بر پا نمود. از آنجا 
كه اين خليج رسما بخشى از خاک آمريكا محسوب 
حقوقى  قوانين  محدوده  از  خارج  در  و  نمى گردد 
اين كشور قرار مى گيرد هر آنچه كه در آن اتفاق 
مى افتد از دايره كنترل، نظارت و مسئوليت وزارت 
اجازه  آمريكا  قضايى  مقامات  و  خارج  دادگسترى 

دخالت در آن را ندارند.
طبق گزارش ها زندان گوانتانامو مركب از قفس هاى 
آهنى است و در هر قفس تنها يك زندانى به صورت 
انفرادى و جدا از ديگران با چشمان بسته و با غل و 
زنجير به دستها و پاها نگهدارى مى شود، در كف 
زمين تنها يك تشك ابرى براى نشستن و استراحت 
فرد زندانى وجود دارد، زندانى ها شب ها به سياه 
در  منظور  همين  به  كه  شوند  مى  منتقل  چال هايى 
زندانيان  صورت  و  سر  اند،  شده  ايجاد  زمين  قعر 
تالش  و  پوشانند  مى  پالستيكى  هاى  كيسه  با  را 
مى شود كه ارتباط فرد زندانى با محيط پيرامون از 
طريق ايجاد اختالل در حواس پنجگانه قطع گردد.

است  نگفته  آنان  به  قضايى  مقام  هيچ  امروز  به  تا 
بازداشت  در  بايد  كى  تا  و  چيست  آنان  جرم  كه 
از  ندارند  وكيل  اينكه  بر  عالوه  آنان  بمانند،  باقى 
حق مالقات خانواده هاى خود نيز محرومند و هنوز 
اعالم  آمريكايى  مقامات  سوى  از  آنان  همه  اسامى 

نشده است.
تنها از آنان سئوال شده است كه نامشان چيست و از 
كدام كشور آمده اند و تمام كسانى را كه مى شناسند 
نام ببرند. روند بازجويى ها و اذيت و آزار و شكنجه 
زندانيان به وسيله هيچ مرجع قانونى و حقوقى در 
است  نگرفته  قرار  نظارت  و  بازرسى  تحت  آمريكا 

زيرا اين زندان در اختيار پنتاگون و سيا قرار دارد.
وقت  جنگ  وزير  رامسفلد  مشاور  ولفوويتز  پاول 
حاوى  كه  داد  ارائه  پنتاگون  به  را  طرحى  آمريكا 
بر  غيرانسانى  هاى  آزمايش  انواع  اعمال  پيشنهاد 
تأثير  مطالعه  جمله  از  بود  گوانتانامو  زندانيان  روى 
اورانيوم ضعيف شده و انواع سالح هاى ميكروبى 

و شيميايى بر ارگانيسم موجود زنده، بررسى قدرت 
توان  گرسنگى،  تشنگى،  مقابل  در  انسان  مقاومت 
تحمل انسان در شرايط ايستاده زير آفتاب، خم نگه 
نقطه  تا  وضعيت  اين  حفظ  و  زندانى  بدن  داشتن 
رسيدن به بى حسى كامل، آزمايش تأثير گلوله هاى 
ديگر.  آزمايش  دهها  و  انسان  بدن  بر  پالستيكى 
را  خود  پيشنهادى  طرح  اجراى  از  هدف  ولفوويتز 

كشف ظرفيت هاى نهايى يك انسان در مواجهه با 
فشارهاى بيرونى  توصيف نموده بود.

در  گذشته  در  كه  آمريكا  ارتش  سابق  نظامى  يك 
زندان گوانتانامو كار مى كرد مى گويد: «با زندانيان 
گوانتانامو همانند حيوان برخورد مى كنند. اين  در 
از  بهتر  حيوانات  با  كه  است  درست  واقعًا  سخن 
زندانيان گوانتانامو رفتار مى شود. به نظر من زندان 
بى  و  آمريكا  براى  بزرگ  شكست  يك  گوانتانامو 

ترديد لكه سياهى در تاريخ اين كشور است».
يك وكيل آمريكايى به نام ديويد ريميس گفته است: 
گوانتانامو  زندانيان  از  بيشترى  حقوق  «حيوانات 
هستند  انفرادى  حبس  در  همگى  زندانيان  دارند. 
وجود  زندان  اين  اطراف  در  امنيتى  شديد  تدابير  و 
دارد» وى اضافه مى كند: «در زندان گوانتانامو افراد 
در سلول هايى بسر مى برند كه بسيار كوچك است 
و هيچ گونه پنجره يا منفذى براى ارتباط با خارج 
ندارد، دماى هوا در اين سلول ها همواره سرد نگاه 
داشته مى شود و صداهاى شديد و بلندى هميشه 
در اين سلول ها به گوش مى رسد كه مانع از خواب 

زندانيان مى گردد».
اثبات  پى  در  كه  گوانتانامو  سابق  زندانى  يك 
آزاد  سرانجام  سال  شش  از  پس  بى گناهى اش 
در  انسانى  كرامت  و  «شأن  گويد:  مى  گرديد 
ها  موش  با  گردد،  مى  مخدوش  گوانتانامو  زندان 
و حيوانات محترمانه تر از زندانيان گوانتانامو رفتار 
مى شود. در زندان گوانتانامو افرادى از پنجاه كشور 
جهان حضور دارند كه از همه حقوق انسانى محروم 
هستند، حتى حقوقى كه به حيوانات داده مى شود 

نيز از اين افراد سلب گرديده است».
اكنون 250 زندانى مظنون به فعاليت هاى تروريستى 
در گوانتانامو تحت وحشيانه ترين شرايط و با تحمل 
تحت  روانى  و  روحى  هاى  شكنجه  شديدترين 

كنترل 1800 سرباز آمريكايى بسر مى برند، مقامات 
پنتاگون و سيا قبل از اين اعتراف نمودند اتهامات 
آنها  براى  گوانتانامو  زندانيان  از  نفر  تروريستى 80 
تعداد  اين  است  قرار  و  است  مشكوک  يا  قطعى 
باقيمانده  و  هستند  گناه  بى  نفر  شوند، 50  محاكمه 

زندانيان نه بى گناه و نه گناهكارند!
ژانويه   22 در  آمريكا  جمهور  رئيس  اوباما  باراک   
با  مطابق  كه  رساند  امضا  به  را  فرمانى  متن   2009
خواهد  تعطيل  يكسال  ظرف  گوانتانامو  زندان  آن 
شد. اين در حالى است كه برخى از مقامات دولت 
راستاى  در  ابتدايى  گامى  تنها  را  فرمان  اين  اوباما 
زيرا  اند  كرده  توصيف  مخوف  زندان  اين  تعطيلى 
در  زندان  ترين  بدنام  تعطيلى  پروسه  اينان  نظر  در 
تاريخ آمريكا به سادگى پايان نخواهد پذيرفت چرا 
مدت  به  كه  گوانتانامو  زندانيان  تكليف  تعيين  كه 
گذاشتن  سر  پشت  و  اتهام  تفهيم  بدون  سال  هفت 
مراحل دادرسى قضايى به اسارت كشيده شده اند، 

امر ساده اى نخواهد بود.
برخى مقامات غربى و هم چنين بعضى از نهادهاى 
بورژوايى مدافع حقوق بشر از صدور فرمان اوباما 
مبنى بر تعطيلى زندان گوانتانامو استقبال كردند، اما 
قربانيان سياست هاى هيأت حاكمه آمريكا كه به بهانه 
مبارزه با تروريسم بعد از واقعه يازده سپتامبر و با 
تصويب قانون ميهن پرستى به بربريت سرمايه دارى 
بخشيد،  قانونى  وجه  ممكن  شكل  ترين  درعريان 
سرپوش  راستاى  در  اقدامى  صرفا  را  اوباما  فرمان 
هاى  بدرفتارى  و  تحقيرها  ها،  شكنجه  بر  گذاشتن 
از  يكى  دانند.  مى  زندان  اين  در  گرفته  صورت 
زندانيان سابق گوانتانامو يادآورى دوران زندان خود 
را بسيار دردناک و غم افزا مى خواند، وى مى گويد: 
«با وجودى كه كامال بى گناه بودم، آنان هر كارى كه 

مى توانستند انجام دادند تا مرا نابود سازند».
آيا درعمل هيًات حاكمه آمريكا به سركردگى اوباما 
تجاوز،  جنايت،  از  آكنده  تاريخ  يك  بر  تواند  مى 
نژاد پرستى، ستم، استثمار و در يك كالم بر چهره 
سال  درازاى 300  به  آمريكا  دارى  سرمايه  بربريت 
پرده افكند و آثار جنايات و شقاوت سرمايه دارى و 
سياست هاى ضد انسانى آن را از حافظه بلند مدت 
تاريخ و خلق ها و انسان هايى كه در معبد خوفناک 

سرمايه دارى آمريكا قربانى شدند، بزدايد.
گفته مى شود كه اوباما در پى ترميم وجهه اخالقى 
اين  بنيانگذاران  هاى  ارزش  به  رجعت  و  آمريكا 
نئوكان ها طى هشت سال حضور  كشور است كه 
جورج دبليو بوش در كاخ سفيد آن را خدشه دار 
ساخته اند. گويا اوباما قدرت تداعى حافظه تاريخى 
بازماندگان  و  قربانيان  ضمير  روشنايى  و  ها  خلق 
آنان را دست كم گرفته است، گويى حافظه تاريخ 
عليل و ناتوان از به خاطر آوردن اين حقيقت است 

اين  اساسى  قانون  آمريكا  بنيانگذاران  كه 
كشور را كه ايدئولوگ هاى سرمايه دارى 
آن را عصاره حقوق بشر و فضايل اخالقى 

               بيژن رنجبر

 گوانتانامو، مظهر بربريت سرمايه دارى    
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كوهى  بر  كه  حالى  در  اند  كرده  توصيف 
عام  قتل  بوميان  و  سرخپوستان  اجساد  از 
ايستاده  آمريكا  اصلى  صاحبان  يعنى  شده 

بودند نگاشتند.
گويا تاريخ به خاطر نمى آورد كه تنها 50 ميليون 
انسان كه 10 ميليون نفر از آنان در مسير انتقال به 
قاره جديد جان سپردند، در آفريقا به اسارت كشيده 
شدند تا به عنوان برده در پاى بناى نظامى قربانى 
شوند كه مشخصه آن همانا آزمندى سيرى ناپذير، 

سود ورزى، پول پرستى، استثمار و بربريت است.
اين نظام و صاحبان آن به همراه اوباما مفتخرند كه 
آبراهام لينكلن برده دارى را الغا نمود و از اقدام وى 
ياد  آمريكايى  ارزشى  و  انسانى  فضيلتى  عنوان  به 
الغاى  ضرورت  كه  كنند  نمى  اشاره  اما  مى نمايند، 
برده دارى هنگامى مبرم گرديد كه به عنوان مانعى 
در برابر فرآيند توسعه صنعتى آمريكا و ارضاى سود 
پرستى سيرى ناپذير صاحبان سرمايه صنعتى عمل 
نمود. برده ها مى بايست آزاد مى شدند تا اين بار 
به عنوان سياه پوست و انسان درجه دوم در كسوت 
كارگران مزدبگير، نه در زمين هاى جنوب بلكه در 
صنايع رو به رشد شمال تحت مناسباتى پيچيده تر 
استثمار و تحقير شوند تا عطش روبه تزايد سرمايه 

براى انباشت هر چه بيشتر سيراب گردد.
اوباما و دستيارانش يا از تاريخ حيات سيستمى كه 
در خدمت به اهداف و منافع ضد انسانى آن تالش 
مى ورزند بى اطالع هستند كه مسلما چنين نيست 
و يا اينكه گمان مى كنند به سادگى مى توان افكار 
عمومى و وجدان هاى آگاه و انساندوست را با طرح 
تعطيلى زندان گوانتانامو فريب داد و از اين رهگذر 
چهره متوحش سرمايه دارى آمريكا و بربريت خفته 
آن  به  و  نمود  الپوشانى  را  آن  تاريخ  سرتاسر  در 

وجهه اى اخالقى و انسانى بخشيد.
يك  تنها  گوانتانامو  سويى  از  كه  داشت  توجه  بايد 
به  چيز  همه  آن  تعطيلى  با  كه  نيست  ساده  مكان 
بربريت  مظهر  بلكه  پذيرد،  پايان  خوشى  و  خوبى 
در  جارى  توحش  از  اى  جلوه  دارى،  سرمايه 
شريان هاى زندگى هيًات حاكمه آمريكا و شمه اى از 
اعمال روش ها و شيوه هاى ضد بشرى بورژوازى 
و اركان نظامى و امنيتى آن در مواجهه با مخالفان 
عريان  چهره  كه  گوانتانامو  ديگر  سوى  از  است، 
بربريت سرمايه را نمايان مى سازد يك پديده نادر و 
منحصر بفرد تاريخى نيست كه قبل از اين در شكلى 
متفاوت و ديگرگونه در تاريخ حيات سرمايه دارى 

آمريكا تكرار نشده باشد.
بربريت پا به پاى تاريخ پيدايش، رشد و گسترش 
به  و  يافته  انكشاف  آمريكا  دارى  سرمايه  حيات 
ظهور نشسته است. اين بربريت در مقاطع تاريخى 
گوناگون و مكان ها و سرزمين هاى متعدد نمايان 
و چهره كريه و خوفناک خود را نشان داده است. 
عام  قتل  و  ناكازاكى  و  هيروشيما  به  اتمى  حمالت 
از  كمتر  عرض  در  مرد  و  زن  و  كودک  هزار   140
و  الئوس  و  كامبوج  ويتنام،  به  تجاوز  دقيقه،  چند 
بمباران بى محابا و كشتار سبعانه مردم بى دفاع در 
كودتاى  صدها  هدايت  و  طراحى  ميليونى،  مقياس 
جمله  از  جهان  نقاط  اقصى  در  ويرانگر  و  خونين 
كودتاى ننگين 28 مرداد عليه حكومت مصدق كه 

منجر به تغيير سير تحوالت سياسى در تاريخ ايران 
مردم  روزانه  كشتار  و  افغانستان  به  تجاوز  گرديد، 
ستمديده اين كشور، اعمال تحريم عليه مردم عراق 
گرسنگى  اثر  بر  عراقى  كودک  هزار  كشتار 500  و 
به  تجاوز  سپس  و  دارويى  و  غذايى  محروميت  و 
اين كشور تا ارتكاب به اعمال بيشرمانه ساديستى، 
قتل و تجاوز عليه زندانيان در سال 2004 در زندان 
بربريت  از  آكنده  تاريخ  از  اى  شمه  تنها  ابوغريب 

سرمايه دارى حاكم بر اياالت متحده آمريكا است.
نبايد فراموش كرد كه در بستر تاريخ رشد اين نظام 
ضد انسانى تنها حقوق و حيات مردم ساير ملل و 
آمريكا  مردم  بلكه  است  نگرديده  مال  لگد  جوامع 
نمونه  طور  به  دارند.  قرار  آن  قربانيان  زمره  در  نيز 
بعد از واقعه يازده سپتامبر حقوق شهروندى مردم 
طور  به  پرستى  ميهن  قانون  لواى  زير  نيز  آمريكا 
كه  نحوى  به  گرديد  نقض  سيستماتيك  و  گسترده 
بزرگترين عمليات جاسوسى تاريخ عليه شهروندان 
شنود  با  كشور  اين  حاكمه  هيأت  سوى  از  آمريكا 
300 ميليون مكالمه تلفنى طراحى و به مرحله اجرا 
بوش  دبليو  جورج  سركردگى  به  نئوكانها  آمد.  در 
آنچه  با  مقابله  براى  خود  برابر  محدوديتى در  هيچ 
افراط گرايى مى پنداشتند قائل نبودند به طورى كه 
مخالفت  شكنجه  قانونى شدن  غير  آشكارا با  بوش 

مى نمود.
برخالف  امنيتى  و  كارانه  محافظه  نگاه  چنين  البته 
وى  خدمت  در  تبليغاتى  دستگاه  و  اوباما  كه  آنچه 
درصدند نشان دهند تنها به دوران رياست جمهورى 
از  قدرت  اركان  بر  نئوكانها  تسلط  و  بوش  جورج 
جمله پنتاگون و سيا خالصه نمى شود، قبل از اين 
نيكسون  ريچارد  جمهورى  رياست  دوران  در  نيز 
دولت وى در 1970 در مقابله با جنبش ضد جنگ 
18 هزار پرونده امنيتى و قضايى عليه دانشجويان، 
اندركاران  دست  از  كه  روشنفكران  و  هنرمندان 
جنبش مزبور بودند تشكيل داد. در همين دوره از 
مربوط به 3 هزار و  مكالمات  1971 تا 1973 تنها 
700 جلسه كه در كاخ سفيد برگزار گرديد مخفيانه 
نهادهاى  به  نيكسون  شخص  و  شد  ضبط  و  شنود 
لوس  هاى  فعاليت  كه  داد  دستور  پليسى  و  امنيتى 

آنجلس تايمز را تحت كنترل قرار دهند.
شايد بتوان گفت باراک اوباما خاتمى آمريكا است 
ميدان  به  پا  اصالحات  و  تغيير  شعار  طرح  با  كه 
با  فريبكارى  نهايت  در  تا  نهاد  انتخاباتى  مبارزات 
دامن زدن به فضاى وهم آلود تغيير در سياست ها و 
برنامه ها و طرح وعده و وعيدهاى پوشالى سيستم 
بحران زده اقتصادى و اجتماعى سرمايه دارى آمريكا 
را از فروپاشى نهايى نجات بخشد، سيستمى كه با 
حركت به سمت نقطه اتمام ظرفيت هاى اقتصادى، 
اجتماعى و سياسى خود بيش از اين در برابر امواج 
كوبنده بحران هاى ناشى از طبيعت متناقض اقتصاد 
سرمايه دارى از يك سو و پيامدهاى مخرب برآمده 
از سياست هاى تجاوزكارانه، جنگ طلبانه، پر هزينه 
و بحران آفرين نئوكانها كه 8 سال تمام كاخ سفيد را 
در اختيار داشتند، ديگر تاب تحمل را از دست داده 
اضمحالل  و  سقوط  سراشيبى  در  غلتيدن  فرو  با  و 
گرديده  خود  حيات  از  خطرناكى  بسيار  فاز  وارد 

است.

عالوه بر اين بايد توجه داشت كه بورژوازى آمريكا 
در شرايطى اوباما را به صحنه آورده است كه بحران 
سياسى در  و  اقتصادى  لحاظ  به  كه  جانبه اى  همه 
سطح داخلى و بين المللى گريبان بزرگترين قدرت 
سرمايه دارى جهان را مى فشارد از طرفى همبستگى 
اجتماعى و وفاق جمعى جامعه آمريكا را به مرز از 
هژمونى  ديگر  طرف  از  و  كشانده  گسيختگى  هم 
بطورى  است  كشيده  چالش  به  را  جهان  بر  آمريكا 
كه هنرى كسينجر ناگزير اعتراف مى كند: «در حال 
سرتاسر  در  جهان  مديريت  از  سرخوردگى  حاضر 

جهان شايع شده است».
يك  زايد،  نمى  كبوتر  افعى  كه  كرد  فراموش  نبايد 
روز بعد از امضاى فرمان تعطيلى زندان گوانتانامو 
از سوى باراک اوباما به عنوان رئيس جمهور آمريكا 
به  حمله  در  كشور  اين  ارتش  قوا،  كل  فرمانده  و 
غير   16 مرگ  موجب  لغمان  ايالت  در  روستايى 
نظامى در افغانستان گرديد و اندكى بعد يعنى دقيقًا 
سفيد  كاخ  به  وى  ورود  آغاز  از  روز  سومين  در 
حمله هوايى ارتش آمريكا به مناطق مرزى پاكستان 
بجا  زخمى  نفر   19 و  كشته  نفر   22 وزيرستان  در 
گذاشت، عالوه بر اين اوباما موافقت خود را براى 
هدف  با  افغانستان  به  ديگر  سرباز  هزاران  اعزام 
نموده  اعالم  كشور  اين  اشغال  و  تجاوز  تحكيم 

است.
را  گوانتانامو  زندان  تعطيلى  فرمان  حالى  در  اوباما 
صادر كرده است كه 14000 هزار نفر در زندان هاى 
تحت نظارت پنتاگون و سيا در اقصى نقاط جهان 
تحت سخت ترين و غير انسانى ترين شرايط بسر 
مى برند كه فقط 250 نفر از مجموع آنان در زندان 

گوانتانامو محبوس هستند.
اسرائيل  ارتش  وحشيانه  تهاجم  روز   22 طول  در 
به نوار غزه و كشتار كودكان، زنان و مردم بى پناه 
فلسطين، اوباما بدون آن كه حتى كلمه اى در تقبيح 
بر  غزه  در  ها  صهيونيست  توسط  كه  خونى  حمام 
حمايت  نوبت  چندين  در  آورد  زبان  بر  گرديد  پا 
اسرائيل  جنايتكار  حاكمه  هيأت  از  خود  دريغ  بى 
خويش را بارها  و به اصطالح حق آن در دفاع از 
مورد تأكيد قرار داد، در همين ايام رابرت وود كفيل 
اعالم  اوباما  دولت  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى 
تغيير  خاورميانه  در  آمريكا  اصول  “برخى  نمود: 

ناپذيرند.”
توانند  مى  او  دستياران  و  اوباما  آيا  وصف  اين  با 
مدعى شوند كه با بستن زندان گوانتانامو قصد دارند 
متوحش  روح  و  دهند  خاتمه  سرمايه  بربريت  به 
اخالقى  اى  وجهه  آن  به  و  رام  را  دارى  سرمايه 
عنوان  به  او  دستياران  و  اوباما  ببخشند.  انسانى  و 
براى  تالش  پى  در  كه  سرمايه  مخلص  كارگزاران 
حفظ نظام بربريت مدرن، تأمين منافع كنسرن هاى 
قادرند  تنها  كنند  مى  تعقيب  را  نفتى  و  تسليحاتى 
درهاى مكانى را ببندند كه نام آن زندان گوانتانامو 
است ولى هرگز تا زمانى كه سرمايه دارى به حيات 
آن  جانمايه  بود  نخواهند  قادر  دهد  مى  ادامه  خود 

يعنى بربريت را از آن باز ستانند.
                   بهمن  1387
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 Infoshop News نيوز  انيفوشاپ  خبر  طبق  بر 
كشاورزى  ماشين هاى  قطعات  كارخانه   كارگران 
در كشور اكراين در روز دوشنبه 2 مارس كارخانه  
جلوگيرى  براى  آنها  آوردند.  در  خود  اشغال  به  را 
دستمزدهاى  پرداخت هاى  و  كارخانه  تعطيل  از 
از  كارگران  زدند.  كار  اين  به  دست  معوقه شان 
كرده،  اعالم  ملى  را  كارخانه  تا  خواسته اند  مقامات 
حسابهاى بانكى صاحب كارخانه را مسدود كند و با 
دادن سفارش، اين امكان را فراهم آورد كه كارخانه 
"اتحاديه ى  حمايت  تحت  كه  كارگران  بماند.  باز 
قطعات ماشين هاى كشاورزى و اتومبيل" هستند با 
مقامات دولتى در حال مذاكره ميباشند. اين كارخانه 

120 سال پيش تاسيس شده است.
 ،Karmann كارمان  اتومبيل  قطعه سازى  كارگران 
در  اتومبيل  قطعات  بزرگ  كنندگان  توليد  از  يكى 
آلمان، از 21 فوريه  امسال دست از كار كشيده اند. 
اين كارگران به پخش خبر اخراج 1400 كارگر از 
سوى اين مجتمع صنعتى اعتراض دارند و خواهان 
كه  است  كرده  اعالم  كارفرما  هستند.  آن  توقف 
كارگران در ماه مى بدون گرفتن هيچ غرامتى از كار 

بيكار خواهند شد. 
در 21 فوريه  به فراخوان فدراسيون عمومى كارگران 

ايتاليا 30 هزار نفر در شهر ميالن تظاهرات كردند. 
اعتراض  پناهنده اى  انسانى ضد  قوانين ضد  به  آنها 
پشتيبانى  با  و  پارلمان  توسط  اخيرا  كه  داشتند 
بهانه   به  قوانين  اين  است.  شده  تصويب  راست ها 
عمل  و در  زنان  بويژه  و  شهروندان  امنيت  دفاع از 
به  آن  از  ناشى  بيكارى  و  بحران  با  مقابله  براى 
اين  لغو  خواهان  معترضين  است.  رسيده  تصويب 
قوانين هستند. در 13 فوريه نيز دهها هزار نفر در رم 
تظاهرات كردند. اين تظاهرات به دعوت تشكل هاى 
كارگرى و به اعتراض به نحوه  عكس العمل دولت 

در برابر بحران انجام گرفت.
بزرگى  و  كوچك  آكسيون هاى  از  نمونه هائى  اينها 
جريان  در  اروپا  گوناگون  كشورهاى  در  كه  است 
اعضاى  كه از  چندى  گيريهاى  روى راى  است. از 
اتحاديه ها در كشورهاى اروپائى نظير ايرلند جنوبى، 
دست  براى  شرقى  اروپاى  كشورهاى  و  انگليس 
انتظار  مى توان  آمده  عمل  به  اعتصاب  به  زدن 
داشت.  را  اعتراضى  اكسيونهاى  گرفتن  وسعت 
تظاهرات  و  روزه  يك  اعتصاب  با  فرانسه  كارگران 
چند ميليونى روز 29 ژانويه طبق معمول پيشاهنگ 
آلمان  و  ايتاليا  كارگران  هستند.  اروپا  اكسيونهاى 
اروپاى  كارگران  مى گيرند.  قرار  بعدى  صفوف  در 

شرقى تازه از شيفتگى نسبت به بازار آزاد درآمده و 
آماده گام گذاشتن به ميدان مبارزه مى باشند.

تعميق  حال  در  شدت  به  كنونى  اقتصادى  بحران 
است. دولت ها بيش از چند تريليون دالر كمك مالى 
بانكدارها  اختيار  در  را  دهندگان  ماليات  جيب  از 
تخفيف  در  زيادى  تاثير  اقدامات  آن  گذاشته اند. 
دادن  توقف  خواهان  كارگران  است.  نداشته  بحران 
دليل  به  كه  هستند  كسانى  و  مالى  نهادهاى  به  پول 
فساد و ناكارآئى شان موجب تشديد و تعميق بحران 
شده اند. آنها خواهان سرمايه گذارى در امور توليدى 
و زير بنائى، آموزش و بهداشت هستند. اتحاديه ها، 
فدراسيونها و كنفدراسيون هاى  كارگر خواهان آنند 
روحيه   شوند.  داده  شركت  گيرى ها  تصميم  در  كه 
رزمندگى كم كم دارد تقويت مى شود و اين احتمال 
هست كارگران به جاى تقاضا كردن به تحكم روى 
داشت  انتظار  مى توان  صورتى  چنين  در  بيآورند. 
تشكل هاى  مديريت  و  سازماندهى  در  تغييراتى  كه 
كارگرى موجود بوجود آيد. اكثريت قريب به اتفاق 
خواست هاى  نماينده   اروپا  كارگرى  تشكلهاى 
خواست هاى  انجام  در  و  نيستند  كارگران  سياسى 

صنفى راديكال آنها نيز دچار ترديد مى شوند.

كه  داد  خبر  فوريه   18 شنبه  چهار  روز  سى  بى  بى 
يك   ،Sir Allen Stanford استانفورد  آلن  سر 
از  دالر  ميليارد   8 آمريكائى،  ميلياردر  و  بانكدار 
او  مديران  است.  كرده  مالى  كالهبردارى  مشتريانش 
با دادن قول سودهاى غير واقعى پول مشتريان را از 
140 كشور جهان جذب كرده اند. او 25مين ثروتمند 
آمريكاست كه با حدود 2 و نيم ميليارد دالر ثروت 
مديريت  تحت  را  مشتريانش  پول  دالر  ميليارد   50
كمپين  به  كه  است  سرمايه دارانى  آن  از  او  دارد. 
دموكرات  حزب  دو  هر  از  سياستمداران  از  بسيارى 
و جمهوريخواه كمك مالى داده كه يكى از آنها اوباما 

رئيس جمهور كنونى آمريكاست. 
 Bernard مادف  برنارد  آقاى  آلن،  جناب  از  قبل   
دسامبر  در  آمريكائى،  ديگر  بانكدار  يك   ،Madoff
كالهبردارى  دالر  ميليارد   50 اتهام  به  گذشته  سال 
دالريش  ميليون   5 آپارتمان هاى  از  يكى  در  مالى 
را  خود  كار  از 1960  او   شد.  دستگير  نيويورک  در 
شروع كرد و بيش از چهار دهه با تقلب و دغكارى 
طرح هاى مالى ميلياردى را اداره نمود. او كه زمانى 
رياست نه سده ک Nasdaq، يكى از بزرگترين مراكز 
بورس جهان، را به عهده داشت به عنوان بزرگترين 
آمريكا،  مالى  مركز  استريت،  وال  تاريخ  بردار  كاله 
معرفى شد. اين قضيه يك تكان شديد در امور مالى 

در جهان بجاى گذاشت.
مامورين اف بى آى گفته اند 530 پرونده  كالهبردارى 
به  آنها  عدد   38 كه  دارند  بررسى  دست  در  مالى 
شركت هاى غول پيكر در عرصه  صنعت و امور مالى 

مربوط مى شوند. به گفته  يكى از مامورين اف بى آى 
با نشر جزئيات پرونده ها  ضربات سنگينى به امورات 

صنعتى و مالى در دنيا وارد خواهد شد. 
قلمزنان، تصويرگران و ايدئولوگ هاى بورژوا تالش 
بسيارى به خرج داده و مى دهند تا اين دغل كاريها را 
منحصر به چند صد پرونده كرده و آنها را صرفا به 
خصوصيات فردى كالهبرداران نسبت دهند. اينها، كه 
دهه هاست سرمايه داران دغل را به عنوان "كارآفرين" 
ستايش كرده اند، امروز اعمال آنها را "عجيب"، "غير 

معمول" و "خالف قاعده"  به شمار مى آورند.   
كسب  و  كار  نيروى  استثمار  بر  سرمايه دارى  سيستم 
اين  به  و  است  متكى  اضافه  ارزش  پرداخت  بدون 
است.  شده  گذاشته  بنا  "دزدى"  بر  بنيان  از  اعتبار 
كسانى كه به اين دزدى پايه اى مى پردازند اين زمينه 
شده  تنظيم  قوانين  و  قواعد  تا  مى آيد  پديد  آنها  در 
از  و  بگذارند  زيرپا  هم  را  بورژوازى  خود  توسط 
طريق به اصطالح كالهبردارى كسب و كار كنند. اين 
بورژوازى  خود  دولت  تا  مى شود  سبب  پايه اى  امر 
نيز به درجات مختلف فاسد گردد. بدون داشتن يك 
سيستم و دولت فاسد هرگز آقاى مادف قادر نمى شد 
طى 40 سال صدها ميليارد دالر تقلب كند. گزارش 
كالهبرداريهاى ميلياردى در عين حال نشان مى دهد 
مورد  در  جهانى"  شفافيت  "سازمان  گزارش هاى  كه 
كمتر فاسد بودن سيستم آمريكا اعتبار چندانى ندارد. 
بايد بياد داشت اگر بحران كنونى نبود همين تقلب ها 
ماموران  پليس،  قضات،  سياستمداران،  سايه هاى  در 
اطالعاتى و رسانه هاى فاسد تا سالها ادامه مى يافت.

اس ه س نشر
ر ست  مون حز 

ا حمد ر: هلمت  ب سر

اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد، آدرس خود را 

براى ما ارسال كنيد.

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

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

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

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

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
* مطالب جهان امروز با برنامه "ورد 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

جهان امروز

كارگران اروپا در كشمكش با پيامدهاى بحران

فساد گسترده در بزرگترين كشور سرمايه دارى جهان
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روز  در  عراق  مرز  در  واقع  مريوان  شهر  مردم 
اقدامات  به  اعتراض  در  ماه  اسفند   13 و   12 هاى 
مناطق  در  رژيم  مسلح  نيروهاى  سركوبگرانه ى 

مرزى دست به اعتراض تظاهرات زدند.
بيش از 2 هزار نفر از كاسبكاران و اقشار مختلف 
مردم در روز 12  اسفند از مقابل فرماندارى به سوى 
تمام  كردند.  راهپيمائى  و  تظاهرات  شبرنگ  ميدان 

مغازه هاى مسير اين راهپيمائى تعطيل كرده  بودند.
مسئوالن  به  روز   3 تظاهرات  در  كنندگان  شركت 
را  مرزى  مناطق  وضعيت  تا  دادند  فرصت  دولتى 
در  كه  كردند  تهديد  و  بازگرداند  عادى  حالت  به 
ديگر  بار  خواستهايشان  نشدن  عملى  صورت 

اعتراض و تظاهرات خواهند كرد.
الزم به ذكر است كه طى 10 روز گذشته ماموران 
رژيم به بهانه هاى واهى اذيت و آزار كاسبكاران و 
كارگران باربر را شدت بخشيده اند. آنها در چندين 
مورد به كاسبكاران و كارگران باربر در منطقه يورش 

برده و اقدام به تيراندازى كرده اند.
زبان،  بدليل  عراق  و  ايران  مرزى  مناطق  ساكنين 
هم  با  تاريخا  مشترک  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ 
زندگى كرده  و مراودات تجارى، فرهنگى و سياسى 
داشته اند. اين مراودات باعث تسهيل و ارتقاى گذران 
مادى و معنوى ساكنان بوده و به همين جهت بسيار 

ساكنين  بين  همبستگى  و  مراودات  است.  ريشه دار 
حاكم  مقامات  ترس  مورد  هميشه  مرز  طرف  دو 
در پاتيخت بوده  است. جمهورى اسالمى از همان 
ابتداى پهن كردن بساط حكومت ننگينش كوشيده 
است تا مردم آزاده  در كردستان و از جمله ساكنان 
مرزى را آزار دهد و مراودات مرزى را از هم بگسلد. 
مردم نيز هميشه و به اشكال مختلف از خود و از 
مناسباتشان دفاع كرده ، مقامات رژيم را رسوا نموده 

و ماموران سركوبگرش را گوشمالى داده اند.
مورد  كاالهاى  مبادله  طريق  از  مرزى  مناطق  مردم 
نياز دو سوى مرز، با كول برى و تحمل سختى ها 
و مخاطرات فراوان زندگى بخور و نميرى را فراهم 
مى كنند. رژيم جمهورى اسالمى  با ديوار كشى و 
راه  همين  كنترل،  پستهاى  گسترش  و  كشى  كانال 
زندگى  تامين  براى  مردم  اين  كه  هم  را  اى  باريكه 
خود يافته اند مسدود ميكند و باين هم اكتفا نكرده 
كرده با تيراندازى و حمالت سبعانه به زحمتكشان 
به  نيز  را  آنها  حيات  و  غارت   آنانرا  اموال  مرزى 

مخاطره مى اندازد.
در ماههاى اخير فشار رژيم و اقدامات آن در مرزها 
يافته  افزايش  مردم  آزار  و  منطقه  بر  تسلط  براى 
و  سركوبگرانه   اقدامات  از  بخشى  امر  اين  است. 
تشديد شده اى است كه جمهورى اسالمى در تمام 

شهرها و روستاهاى ايران به آن دست زده و ميزند. 
اين اقدامات به خاطر ترس از گسترش اعتراضات 
و خيزشهاى احتمالى مردم انجام ميگيرد و در همان 
سطح هم جواب مى گيرد. تا آنجا كه به قطع ارتباط 
بايد  برمى گردد  عراق  و  ايران  مرزى  مناطق  در 
گذشته  سال   30 همچون  رژيم  اقدامات  كه  گفت 
نفرت  تشديد  جز  و  شد  خواهد  روبرو  شكست  با 
مردم چيزى عايد مقامات ريز و درشت جمهورى 

اسالمى نخواهد شد. 
تحصن و تظاهرات روزهاى اخير در مريوان نشانه 
اراده محكم مردم در پشتيبانى از زحمتكشان مرزى 
زمينه  اين  در  رژيم  سياستهاى  راندن  عقب  براى 
است. اين همبستگى و اين پيگيرى مقدمه مبارزات 
همه  سطح  در  كه  است  ترى  گسترده  و  پرشورتر 

كردستان در راه است. 

روز  در  ايران  معلمان  صنفى  كانون  مديره   هيئت 
14  بهمن طى بيانيه اى اعالم كرد كه قانون "نظام 
مسئولين  وعده هاى  عليرغم  پرداخت"  هماهنگ 
رنگارنگ اجرا نشده است. هيئت مديره از معلمان 
در سراسر كشور خواست تا روزهاى 3 و 4 اسفند 
در مدارس حضور پيدا كنند، اما سر كالسها حاضر 
و  آموزان  دانش  براى  را  اعتصاب  داليل  و  نشوند 
دعوت  معلمان  از  بيانيه  كنند.  بيان  خانواده هايشان 
يك  به  دست  اسفند   5 دوشنبه  روز  تا  بود  كرده 
اعتصاب سراسرى بزنند. اين فراخوان وسيعا مورد 
مختلف  اقشار  و  آموزان  دانش  معلمان،  پشتيبانى 
مردم قرار گرفت. در بيانيه  ضمن برشمردن خالف 
جمهورى  كاربدستان  جانب  از  متعدد  وعده هاى 

اسالمى آمده بود كه :
«چنانچه تا تاريخ 87/11/30 شخص رئيس جمهور 
يا معاون اول وى به صورت رسمى و شفاف تصميم 
موقع  به  و  كاست  و  كم  بى  اجراى  براى  را  دولت 
و  صدا  خصوصا  جمعى  هاى  رسانه  در  قانون  اين 
لغو  ايران  معلمان  صنفى  كانون  نمايند،  اعالم  سيما 
برنامه هاى فوق را رسما و از همان طريق به اطالع 

همكاران فرهنگى خواهد رساند».
كه  بود  شده  داده  واقعيت  اين  عليرغم  فرصت  اين 
قانون  اجراى  در  تاخير  بيانيه ،  صريح  نص  طبق 
و  ها  وعده  به  نسبت  را  معلمان  جامعه  "اعتماد 

ادعاهاى جديد به طور كامل از بين برده است".
هيئت مديره  كانون صنفى معلمان در روز 30 بهمن 

طى بيانيه اى ديگر اعتراضات و اعتصاب را لغو كرد. 
دليل لغو اكسيون را از روى بيانيه مى خوانيم:

«وقتى فشار نيروهاى امنيتى براى لغو بيانيه تاثيرى 
ايجاد  معلمان  صنفى  كانون  مديره  هيات  عزم  در 
تا  كرد  وادار  را  جمهور  رييس  شخص  نكرد  
همانگونه كه در بيانيه خواسته شده بود درساعات 
پايانى آخرين مهلت مقرر، باحضوردر صداوسيماى 
مديريت  قانون  كامل  اجراى  اسالمى،  جمهورى 
 88 سال  ماه  فروردين  اول  از  را  كشورى  خدمات 

اعالم نمايد» .
ديگر  بار  است: «يك  آمده  همچنين  اخير  بيانيه   در 
اجراى  يا  اجرا  عدم  چنانچه  كه  شويم  مى  يادآور 
ناقص اين قانون ، رضايت همكاران فرهنگى را آن 
حق  ننمايد  تامين  اند  داده  وعده  ها  سال  كه  گونه 
اعتراضات گسترده را براى خود وجامعه  فرهنگيان  
حداكثر تا هفته  معلم محفوظ مى دانيم». معلم بايد 
هم  كه  باشد  چنان  حقوش  ميزان  بايد  باشد.  تامين 
با آرامش كامل تدريس كند و هم تحقيق. هر معلم 
براى هر ساعت تدريس بايد حداقل يك ساعت هم 
وقت براى آماده كردن خود را داشته باشد. او بايد 
در پروسه  تدريس خود بتواند شيوه هايش را تكامل 
بخشد. حكومتهاى ايران از سلسله  پهلوى گرفته تا 
عمل  ساده  اصول  اين  به  هرگز  اسالمى  جمهورى 
نكرده اند. يعنى هرگز به معلم حقوق كافى نداده اند 
و  اعصاب  تمديد  جاى  به  كرده اند  ناچار  را  او  و 
تحقيق دست به كار دوم بزند. اين ضربه ى بزرگى 

به آموزش و پرورش نسلهاى گوناگون در ايران زده 
مبارزه  اين  و  شود  متوقف  بايد  پروسه  اين  است. 
نه  مبارزه  اين  مى طلبد. 
تنها امر معلمان، بلكه امر 
كليه ساكنان ايران است. 
طى  نژاد  احمدى  دولت 
حاكميت  نيم  و  سال   3
دالر  ميليارد   260 خود 
داشته  نفتى  درآمد  فقط 
گذشته  پولها  اين  است. 
شخصى  دزديهاى  از 
صرف تسليحات، پخش 
و  مذهبى  خرافات 
صرف نيروهاى سركوب و صرف كمك به نيروهاى 
ارتجاعى اسالمى نظير حزب اهللا و حماس شده و 
را  رژيم  اين  ميتوان  مبارزه  نيروى  به  فقط  ميشود. 
وادار كرد تا سهم كاملى از اين درآمدهاى كالن را 
صرف آموزش و پرورش و دادن حقوق مناسب و 

مكفى به معلمين كند.
معلمان با دست زدن به مبارزاتى وسيع در سه سال 
را  امر  اين  تحقق  ظرفيت  كه  داده اند  نشان  گذشته 
تزلزل  بى  آمدن  ميدان  به  صورت  در  آنها  دارند. 
آموزان،  دانش  زنان،  كارگران،  پشتيبانى  مورد  قطعا 
خواهند  قرار  جامعه  اقشار  ساير  و  دانشجويان 

گرفت.      

دفاع از مطالبات و مبارزه معلمان، امر همه مردم ايران است!

اعتراض مردم مريوان جلوه اى از نفرت و انزجارعمومى مردم كردستان  از رژيم جمهورى اسالمى
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 مردم شهر مريوان روز دوشنبه 12 اسفند ماه در اعتراض 
شرايط  و  مرزى  مناطق  در  رژيم  نيروهاى  اقدامات  به 
تحميل  آنان  به  اسالمى  جمهورى  رژيم  كه  دشوارى 
كرده است دست به تظاهرات زدند. بيش از 2 هزار نفر 
مقابل  از  محروم  مردم  مختلف  اقشار  و  كاسبكاران  از 
فرماندارى كه در آنجا اجتماع كرده بودند، به سوى ميدان 
شهر  بازار  زمان  هم  زدند.  راهپيمايى  به  دست  شبرنگ 
نيز در پشتيبانى از راهپيمايان مغازه هاى خود را تعطيل 

كردند. 
مسئوالن  به  روز   3 تظاهرات  اين  در  كنندگان  شركت 
به  را  مرزى  مناطق  وضعيت  تا  اند  داده  فرصت  دولتى 
حالت عادى بازگرداند و تهديد كرده اند كه در صورت 
عملى نشدن خواستهايشان بار ديگر دست به تظاهرات 

خواهند زد.
  در برابر خوددارى مسئوالن رژيم در شهر مريوان در 
ناراضى  معترض و  مطالبات مردم  خواست و  جواب به 
، بار ديگر و امروز سه شنبه 13 اسفند براى دومين روز 
متوالى مردم مريوان دكان و بازار شهر را تعطيل و مجددآ 
دست به اعتراض زده و بر دست يابى به مطالبات عادالنه 

خود تاكيد كرده اند.
طى 10 روز گذشته ماموران رژيم با بهانه هاى مختلف 
اذيت و آزار كاسبكاران را شدت بخشيده و در چندين 
منطقه  جمله  از  مرزى  مناطق  در  كاسبكاران  به  مورد 
تيراندازى  به  اقدام  و  برده  وه”يورش  “بايه  و  “باشماخ” 
غارت  را  مرزى  كاسبكاران  از  شمارى  اموال  اند،  نموده 
كرده  مسدود  نيز  را  “هنجيران”  مرز  چنين  هم  اند  كرده 

اند.
طى  كه  گيرد  مى  صورت  حالى  در  اقدامات  اين 

ساكنين  نيز  سپاه  و  اطالعات  نيروهاى  اخير  روزهاى 
روستاهاى مرزى مريوان را تحت فشار قرار داده اند تا 
منطقه  مردم  مقاومت  با  اقدام  اين  كه  بپيوندند  بسيج  به 

روبرو شده است.
در حاليكه بيكارى گسترده  و گرانى شديد نيازمنديهاى 
تحت  هميشه  از  بيش  كردستان  همه   در  را  مردم  اوليه، 
فشار گذاشته است ، مردم مناطق مرزى از طريق مبادله 
كاالهاى مورد نياز دو سوى مرز، با كول برى و تحمل 
سختى ها و مخاطرات فراوان زندگى بخور و نميرى را 
فراهم ميكنند. رژيم جمهورى اسالمى  با ديوار كشى و 
كانال كشى و گسترش پستهاى كنترل، همين راه باريكه 
يافته  خود  زندگى  تامين  براى  مردم  اين  كه  هم  را  اى 
اند مسدود ميكند و باين هم اكتفا نكرده با تيراندازى و 
حمالت سبعانه به زحمتكشان مرزى اموال آنانرا غارت  
 ، اعتراضات  اندازد.  مى  مخاطره  به  نيز  را  آنها  حيات  و 
تحصن و تظاهرات روزهاى اخير در مريوان نشانه اراده 
محكم مردم در پشتيبانى از زحمتكشان مرزى براى عقب 
راندن سياستهاى رژيم در اين زمينه است. اين همبستگى 
و اين پيگيرى مقدمه مبارزات پرشورتر و گسترده ترى 

است كه در سطح همه كردستان در راه است. 
كومه له به گرمى از اين حركت حق طلبانه مردم مريوان 
اقدامات  و  ميكند  حمايت  آنها  حق  بر  خواستهاى  و 
سركوبگرانه  رژيم بر عليه مردم مبارز اين شهر را بشدت 

محكوم مى نمايد.   
كميته مركزى كومه له

سازمان كردستان حزب كمونيست ايران
13اسفند 1387

اطالعيه كميته مركزى كومه له 
در ارتباط با اعتراضات مردم مريوان 
بر عليه اقدامات رژيم جمهورى اسالمى

گرامى باد
روز جهانى زن
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