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فعالين سوسياليست جنبش كارگرى، جنبش زنان و ديگر جنبش هاى اجتماعى در 
اين شرايط نبايد تنها به ترغيب مردم به عدم شركت در انتخابات اكتفا كنند، بلكه 
بايد ضمن روشنگرى در مورد جايگاه و ماهيت "انتخابات"  از اين فرصت استفاده 
كرد و راه رهائى از چنگ همه اين مصائب و محروميت ها، راه تشكل يابى و راه 

خالصى از شر جمهورى اسالمى را به مردم نشان دهند. 

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران 
در مورد دهمين نمايش  انتخابات رياست جمهورى

اطالعيه كميته مركزى كومه له 
بمناسبت نمايش انتخابات رياست جمهورى در ايران

دستاوردهاى 
ارزشمند اول 
ماه مه امسال 
را دست كم 
نگيريم!

شديد  تمهيدات  و  رژيم  پيشگيرانه  هاى  تالش  همه  عليرغم  امسال 
امنيتى ارگان هاى سركوب، كارگران با شجاعت و اراده اى ستودنى 
به ميدان آمدند و با اينكه از نشانه هاى روزها و ماه هاى قبل دريافته 
بودند كه اول ماه مه امسال را در حصار نظامى نيروهاى سركوب بر پا 
خواهند داشت، با جسارت در محل هايى كه از قبل تعيين كرده بودند 
با قطعنامه سراسرى خود گرد هم آمدند و زير شعار: ـ كارگران جهان 
متحد شويد ـ فرياد رساى «اتحاد اتحاد، كارگران اتحاد!» را سر دادند 
كه ماشين سركوب رژيم بكار افتاد و توده كارگران را زير گرفت و 
پاسداران سرمايه اوج توحش و بربريت ضد انسانى و ضد كارگرى 

خود را به نمايش گذاشتند.

فراخوان به كمپين براى آزادى دستگير شدگان 
روز جهانى كارگر

سركوب مبارزه 
و مقاومت 

ببرهاى تاميل!

كارگران اروپا مى گويند: ما حاضر نيستيم هزينه بحران سرمايه دارى را بپردازيم
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زلزله  طبيعى و زلزله  جمهورى اسالمى
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معلمان و شيوه  روياروئى با رژيم 

سفر خامنه اى و ترس رژيم از مردم كردستان

پهلوان پنبه هاى بورژوا
 در نمايشگاه لندن

دولت سريالنكا برای نابودی جنبش خودمختاری طلب تاميل ها 
از هيچ جنايتي فروگذار نكرد. آنها نه تنها مبارزان  را، بلكه هر 
آدم عادی را قتل عام كردند كه از نظر آنها، هر تاميلى بخشي از 

جنبش برابر طلب خوانده مي شد.

شعله ور شدن 
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نمايش  برگزارى  به  ماه  يك  از  كمتر  كه  حالى  در 
مانده  باقى  ايران  در  جمهورى  رياست  انتخابات 
همگى  دولتى  مطبوعات  و  روزنامه ها  و  است  
مشغول بازار گرمى براى آن هستند، رژيم همچنان 
تشديد  با  تا  است  تالش  در  سازمانيافته  بطور 
زندگى  و  معيشت  سطح  به  تعرض  و  سركوب 
ايران  مردم  و  بگيران  حقوق  اكثريت  و  كارگران 
سامان  و  سر  را  خود  اقتصادى  نابسامان  وضعيت 
دهد. رژيم جمهورى اسالمى عزم جزم كرده است 
كه با پا گذاشتن بر شانه هاى طبقه كارگر ايران و به 
قيمت خانه خرابى و به روز سياه نشاندن ميليون ها 
خانواده كارگرى خود را از گرداب اين بحران رها 
تامين  را  ايران  داران  سرمايه  اندوزى  سود  و  سازد 

كند.
هراسى  و  خوف  در  كه  اسالمى  جمهورى  رژيم 
دائم از برپا شدن شورش هاى مردمى بسر مى برد، 
كمپين تبليغاتى مضحكه انتخابات رياست جمهورى 
را با ايجاد فضاى رعب و وحشت، و بگير و ببند 
فعالين  دانشجويى،  جنبش  فعالين  كارگرى،  فعالين 
مدنى،  فعاليت  هاى  عرصه  ديگر  و  زنان،  جنبش 
ويژه  گردان هاى  نمايى  قدرت  و  ها  اعدام  تداوم 
ضد شورش بسيج و سپاه پاسداران و تدارک آمادگى 

مقابله با رويدادهاى احتمالى توام كرده است.
رياست  "انتخابات"  آستانه  در  اقدامات  اين  تشديد 
و  دادن ها  نشان  دندان  و  چنگ  و  جمهورى 
اخير  ماه هاى  در  پاسداران  سپاه  نطامى  مانورهاى 
ايران  مردم  و  رژيم  رابطه  واقعيت  دهنده  نشان 
است. رژيم كه پايگاهى در ميان مردم ندارد، براى 
تداوم حيات خود بيش از پيش به نيروهاى امنيتى 
اين  بيانگر  ها  نشانه  همه  شود.  مى  متكى  مسلح  و 
واقعيت است كه روند تحوالت درون حاكميت و 
آرايش سياسى جناح هاى درون آن به طرف قدرت 
گيرى بيشتر سپاه پاسداران و نيروهاى امنيتى پيش 
نهم،  دوره  انتخاباتى  كودتاى  شبه  بدنبال  رود.  مى 
سپاه  نظامى  و  اقتصادى  سياسى،  قدرت  ميزان  به 
غول  يك  با  ما  اكنون  است.  شده  افزوده  پاسداران 
عظيم نظامى و اقتصادى روبرو هستيم كه در قدرت 
سياسى نيز دست باال را دارد. از نظر اكثريت جناح 
در  را  دولت  و  مجلس  اكنون  كه  حكومتى  غالب 
اختيار دارند دهمين دوره "انتخابات" بايد موقعيت 
در  آنرا  و  كند  تثبيت  را  پاسداران  سپاه  جديد 
"انتخابات"  كند.  قانونى  اسالمى  رژيم  چهارچوب 
در نظام جمهورى اسالمى كه بر اساس پايين ترين 
معيارها نيز در ضديت با انتخابات دمكراتيك قرار 
دارد، عمال به ابزار و امكانى تبديل شده است كه 
جمهورى اسالمى بوسيله آن در هر دوره به آرايش 
حاكميت  درون  هاى  جناح  قواى  توازن  و  سياسى 
به  راه  اين  از  و  دهد  مى  قانونى  و  شرعى  وجهه 

حاكميت سياه خود ادامه مى دهد.
اكثريت اصول گرايان اگر چه مجلس و دولت را در 

اختيار دارند و از پشتيبانى فرماندهان سپاه و بسيج 
نيز برخوردارند و ظاهرا منسجم و سازمانيافته تر پا به 
ميدان رقابت ها گذاشته اند، با اينهمه در مقابل موج 
اعتماد  نژاد،  احمدى  با  ها  مخالفت  افزايش  به  رو 
بنفس خود را از دست داده اند از همين رو باز هم 
خواهان دخالت فعال تر بسيج و سپاه در سياست و 
انتخابات هستند. در ميدان اين رقابت ها پشتيبانى 
نشانه  چيز  هر  از  قبل  نژاد  احمدى  از  اى  خامنه 
قدرت گيرى بيشتر سپاه پاسداران است. بى جهت 
نيست كه مير حسين موسوى نيز دوستى ديرينه و 
مناسبات تنگاتنگ با فرماندهان سپاه پاسداران را به 

رخ رقبا مى كشد.
 

كارگران، مردم آزاده ايران!
در نظام جمهورى اسالمى، در شرايطى كه از آزادى 
عقيده و بيان و مطبوعات خبرى نيست، در شرايطى 
سياسى  احزاب  فعاليت  و  تشكل  ايجاد  آزادى  كه 
وجود ندارد، در شرايطى كه ابتدائى ترين آزادى هاى 
كه  شرايطى  در  است،  شده  سلب  مردم  از  سياسى 
و  شكنجه  و  زندان  با  طلبانه  حق  نداى  گونه  هر 
نظارت  وجود  شرايط  در  گيرد،   مى  پاسخ  اعدام 
و  سياسى  فيلتر  هاى  و  نگهبان  شوراى  استصوابى 
ايدئولوژيك ديگر، و در شرايطى كه تقلب، جعل و 
سايه  انتخابات  پروسه  بر  انتها  تا  ابتدا  از  دغلكارى 
افكنده است، در اين شرايط مكانيسم انتخابات هيچ 
سرنوشت  تعيين  در  مردم  آزادانه  دخالت  به  ربطى 
انتخابات  اسالمى  جمهورى  نظام  در  ندارد.  جامعه 

مضحكه اى بيش نيست.
هاى  جناح  و  كانديداها  انتخاباتى  كارزار  اين  در 
مختلف رژيم  مى خواهند با كشاندن مردم به پاى 
جمهورى  حاكميت  تداوم  به  راى  هاى  صندوق 
اسالمى مهر مشروعيت انتخاباتى بكوبند. همانطور 
كشمكش هاى  و  نزاع  ماهيت  است  روشن  كه 
جناح هاى درون رژيم جمهورى اسالمى هيچ ربطى 
به منافع توده هاى مردم ندارد. اهداف و استراتژى 
همه جناح ها و كانديداهاى تصرف پست رياست 
جمهورى بقا و تداوم حاكميت سياه رژيم جمهورى 
عبور  كانديداهاى  از  كداميك  اينكه  است.  اسالمى 
كرده از صافى شوراى نگهبان براى چهار سال ديگر 
كارگران  براى  گيرند  مى  دست  در  را  امور  زمام 
اين  كدام  هر  نمى كند.  فرقى  آمده  جان  به  مردم  و 
كانديدا ها كارنامه اى پر از جنايت عليه مردم دارند. 
اگر حق انتخاب آزادانه و واقعى با مردم بود، مردم 

آنها را محاكمه مى كردند.
مردم ايران سى سال زندگى كردن تحت حاكميت 
در  شركت  اند.   كرده  تجربه  را  اسالمى  جمهورى 
كه  رژيمى  به  دادن  مشروعيت  يعنى  انتخابات  اين 
مردم  هاى  توده  انقالب  خونين  سركوب  محصول 
است، يعنى مشروعيت دادن به شرايط كار بردگى و 
بى حقوقى كارگران، يعنى مشروعيت دادن به تداوم 

سياست  به  دادن  مشروعيت  يعنى  ها،  اعدام  موج 
اعمال تبعيض جنسى و تحقير هر روزه زنان، يعنى 
و  مه  ماه  اول  مراسم  به  حمله  به  دادن  مشروعيت 
دادن  مشروعيت  يعنى  كارگران،  انداختن  زندان  به 
به  دادن  مشروعيت  يعنى  ملى،  ستمگرى  تداوم  به 
حاكميت افكار پوسيده مذهبى، يعنى به بند كشيدن 
حقوق فردى و اجتماعى جوانان، يعنى مشروعيت 

دادن به هزار و يك محروميت ديگر.
اين  به  دادن  پايان  خواهان  اگر  ايران!  آزاده  مردم 
مصائب و بى حقوقى ها هستيد، اگر خواهان آزادى 
و برخوردارى از يك زندگى مرفه و آسوده هستيد، 
حتى  خودتان  زندگى  اصالح  و  بهبود  خواهان  اگر 
انتخابات  در  هستيد،  رژيم  همين  حاكميت  تحت 
و  نرويد  راى  هاى  صندوق  پاى  به  نكنيد،  شركت 
با نرفتن به پاى صندوق هاى راى، عدم مشروعيت 
رژيم و بساط انتخاباتش را به جهانيان اعالم كنيد. 
با نرفتن به پاى صندوق ها عزم خود را براى به زير 

كشيدن رژيم جمهورى اسالمى نشان دهيد.
فعالين سوسياليست جنبش كارگرى و جنبش زنان و 
ديگر جنبش هاى اجتماعى در اين شرايط نبايد تنها 
اكتفا  انتخابات  در  شركت  عدم  به  مردم  ترغيب  به 
كنند، بلكه بايد ضمن روشنگرى در مورد جايگاه و 
ماهيت "انتخابات"  از اين فرصت استفاده كرد و راه 
رهائى از چنگ همه اين مصائب و محروميت ها، راه 
تشكل يابى و راه خالصى از شر جمهورى اسالمى 
را به مردم نشان دهند. بايد از اين فرصت استفاده 
انقالب  سازماندهى  ضرورت  به  آگاهى  و  كرد 
برد.  جامعه  اعماق  به  را  سوسياليسم  و  اجتماعى 
و  محركه  نيروى  كارگر  طبقه  كه  داد  نشان  بايد 
عامل سرنوشت ساز وقوع انقالب اجتماعى است. 
طبقه كارگر آگاه به مصالح و منافع دور و نزديك 
خويش، طبقه كارگر متشكل در تشكل هاى توده اى 
و طبقاتى و حزبى خود است كه قادر است ديگر 
زنان،  جنبش  مانند  اجتماعى  راديكال  هاى  جنبش 
جنبش دانشجويى و گروه هاى اجتماعى پيشرو را 
جلو  به  شان  عادالنه  خواست هاى  به  رسيدن  براى 
ثمر  به  را  اجتماعى  انقالب  سرانجام  و  دهد  سوق 
هر  ايجاد  و  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  رساند. 
نوع بهبود و اصالحى ولو كوچك در زندگى مردم 
چنين  از  تنها  آنها  مبارزاتى  دستاوردهاى  تثبيت  و 

مسيرى مى گذرد.

زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى
زنده باد سوسياليسم
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اطالعيه كميته مركزى كومه له به مناسبت نمايش انتخابات رياست جمهورى در ايران

مردم مبارز كردستان! 

تحت  ايران  در  جارى  سال  ماه  خرداد   22 روز 
رياست  انتخابات  نمايش  اسالمى  رژيم  حاكميت 

جمهورى برپا خواهد گرديد. 
جمهورى  حيات  طول  در  كه  است  اين  واقعيت 
برگزار  مردمى  انتخابات  هيچگاه  تنها  نه  اسالمى 
سران  سوى  از  خصوص  اين  در  بلكه  نشده، 
جهان  شده  شناخته  معيارهاى  حتى  اسالمى  رژيم 

سرمايه دارى نيز رعايت نشده است. 
چشم بندى هايى كه بر آن نام انتخابات نهاده اند از 
30 سال پيش و از زمانى آغاز شد كه سران جمهورى 
اسالمى با هدف مشروعيت بخشيدن به رژيم خود 
رفراندومى  فريبكارانه تحت نام "جمهورى اسالمى 
آرى يا نه" را در همان ابتداى قدرت گيرى خود بر 
مردم ايران تحميل نمودند. اين رفراندوم به گونه اى 
از پيش تنظيم شده بود كه اگر كسى به آن "پاسخ 
قبلى  رژيم  بازگشت  خواهان  گويا  داد"  نمى  مثبت 

مى بود.
در  اسالمى  رژيم  تاكنون  روز  آن  از  است  روشن 
همة انتخاباتى كه برگزار كرده وجود هيچ كانديداى 
نكرده  تحمل  را  فقيه  واليت  دستگاه  به  غيروابسته 
است. به اين ترتيب پايه هاى يك ديكتاتورى سياه 
مذهبى كه با قوانين شريعت اسالمى قوام يافته است، 
كانديداتورهاى  كه  گونه اى  به  گرديد،  ريزى  پى 
پست رياست جمهورى و نمايندگى پارلمان رژيم 
را  خود  پايبندى  كاستى  و  كم  هيچ  بى  بايستى  مى 
به اصل محورى واليت فقيه و نيز به مذهب رسمى 
حكومت يعنى تشيع اثبات نموده و در ادامه از فيلتر 

شوراى نگهبان نيز رد مى شدند. 
حتى انتخاباتى كه در همين چهارچوب تعيين شده 
هم از سوى رهبران جمهورى اسالمى طى ساليان 
و  تقلب  انبوهى  با  همراه  اند،  شده  برگزار  گذشته 

فساد همراه بوده است. 
انتخابات  دوره  دهمين  فصل  سر  در  و  نيز  بار  اين 
جارى  سال  ماه  خرداد  در  رژيم  جمهورى  رياست 
بار ديگر همان نمايش به شكل پيشين تكرار خواهد 
كردستان  در  ستمديده  مردم  توده هاى  ليكن  شد، 
ماهيت  به  دقيقا  ايران،  بخش هاى  ساير  همچون 
نمايشى  خصلت  و  مردمى  غير  و  دمكراتيك  ضد 
و فريبكارانه انتخابات در چهارچوب رژيم اسالمى 
به  اينگونه  كه  دانند  مى  بخوبى  آنان  هستند.  واقف 
دست  در  فريبكارانه  ابزارى  ها،  انتخابات  اصطالح 
رژيمى است كه طى 30 سال گذشته در كنار آن با 
اتكا به سركوب، زندان، شكنجه و اعدام به تحميل 
مبادرت  آنان  بر  روزى  سيه  و  فقر  ها،  حقوقى  بى 

ورزيده است. 
بنابراين روشن است كه مضحكه انتخابات رياست 
ابزارى  مگر  نيست  چيزى  اسالمى  رژيم  جمهورى 

به   خدمت  در  كه  فريبكارانه  ابزارى  و  ديگرگونه 
سران جمهورى اسالمى در راستاى تدوام سياست 
سركوب و تحميل ستم بر مردم ستمديده كردستان 

و ايران تا به امروز به كار گرفته شده است.
به  كه  كانديداتورهايى  گذشته  و  اسامى  به  اگر 
با  حاكميت  درون  هاى  جناح  سوى  از  نمايندگى 
يكديگر رقابت مى كنند نگاهى گذرا بيندازيم، در 
كارنامه سياسى آنان چيزى جز جنايت، شقاوت و 
و  ايران  مردم  اوليه  هاى  آزادى  و  حقوق  سركوب 

كردستان نخواهيم ديد.
ترويج و اشاعه هرگونه خوش باورى و بزک كردن 
و  صريح  شكلى  به  خواه  كانديدا  آن  يا  اين  چهره 
وقيحانه و خواه شرمگينانه و پنهانى به معناى ناچيز 
انگاشتن شعور و آگاهى سياسى و طبقاتى اكثريت 

قاطع مردم كردستان خواهد بود.
براستى در كدامين مقطع در طى 30 سال گذشته و 
در دوران كدامين رئيس جمهور وابسته به اين جناح 
يا آن جناح درون حاكميت، آب خوشى از گلوى 
اند  يافته  امكان  و  است  رفته  پائين  كردستان  مردم 
كه با خاطرى آسوده از ناحيه تعرضات، اجحافات 
و تجاوزات رژيم اسالمى زندگى كنند، آيا كارنامه 
سياسى كداميك از اينان از پيشينه سركوب، جنايت 
و شركت در شكنجه و اعدام بى بهره است، كداميك 
و  عمران  آبادانى،  براى  اندكى  اند،  خواسته  آنان  از 
ارائه خدمات اجتماعى چون نان و مسكن به مردم 
كداميك  كنند،  تالش  كردستان  محروم  و  تهيدست 
از جناح هاى رژيم خواه اصالح طلب خواه محافظه 
اصلى  اهرم هاى  احراز  هنگام  به  اصولگرا  يا  كار 
ستمگرانه  انسانى،  ضد  سياست  قدرت،  عمده  و 
شكل  ترين  خشن  و  ترين  عريان  به  را  تبعيض  و 
نگرفته  كار  به  ايران  و  كردستان  مردم  عليه  ممكن 
زندگى  به  نگاهى  نيم  حتى  اينان  از  كداميك  اند، 
طبقه  آحاد  فالكت  و  فقر  از  آكنده  و  فرسا  طاقت 
آنان  از  كداميك  اند،  انداخته  زحمتكشان  و  كارگر 
كارگران حق طلب و مبارز را به دليل طرح مطالبه 
يك زندگى شايسته و در خور مقام انسانى در كنج 
زندان ها و شكنجه گاه ها به اسارت نكشيده اند، چه 
كسى از ميان اينان خواه اصالح طلب خواه اصولگرا 
و محافظه كار به مشاركت فعال در تحميل قوانين 
ارتجاعى مرد ساالرانه و زن ستيز شريعت به تام و 
تمام عليه زنان كردستان و ايران افتخار نمى كند؟

زنده  تجارب  و  تاريخى  حافظه  امروزه  كه  آنانى 
كم  دست  را  كردستان  ستمديده  مردم  هاى  توده 
اصطالح  به  نكات  به  را  مردم  توجه  و  گيرند  مى 
اسالمى  رژيم  كانديداتور  آن  يا  اين  برنامه  مثبت 
مسئله ملى جلب مى كنند، گوش به  در خصوص 
زنگ هستند تا با تشخيص مسير وزش باد قدرت، 
تصميم نهايى خود را بگيرند و بدينسان تجربه زنده 
و  سو  يك  از  را  كردستان  مردم  تاريخى  حافظه  و 

جنايات بيشمار و فراموش نشدنى رژيم اسالمى  و 
كاندايدتورهاى دست پرورده اش را از سوى ديگر 
ناديده مى انگارند.  آنان از اين رهگذر تنها و تنها 
استرتژيك  و  سياسى  هاى  سرخوردگى  افقى و  بى 
خويش را در برابر انظارعموم بويژه توده هاى مردم 

ستمديده كردستان به نمايش مى گذارند.
اكثريت توده هاى مردم ستمديده كردستان پخته تر، 
با تجربه تر و هشيارتر از آن هستند كه در نمايش 
شركت  اسالمى  رژيم  فرمايشى  انتخابات  مضحك 
كه  كسانى  يا  و  رژيم  عوامل  بجز  شك  بى  كنند. 
ادامه زندگى و حيات شان به بقا و دوام جمهورى 
اسالمى گره و پيوند خورده است، هيچكس حاضر 
در  آزادى  و  داوطلبانه  صورت  به  كه  بود  نخواهد 
چنين نمايش مشمئز كننده اى شركت كند، آن گروه 
كارانه  محافظه  توجيهات  به  اتكا  با  كه  هم  قليل 
در  گمان  بى  روند،  مى  رأى  هاى  صندوق  پاى  به 
آينده بارها خود را به دليل ارتكاب به چنين عملى 

سرزنش و مالمت خواهند نمود.
همه آنانى كه براى به دست گرفتن پست رياست 
رقابت  يگديگر  با  اصطالح  به  رژيم،  جمهورى 
و  ها  زمينه  همه  در  كلمه  دقيق  معناى  به  مى كنند 
با  و  اسالمى  جمهورى  نامشروع  منافع  حافظ  ابعاد 

تمام توان پشتيبان مصالح ضد مردمى آن هستند. 
آن  يا  اين  نهايى  انتخاب  كه  است  اين  واقعيت 
كانديداتور در مقام مقايسه با  امر رونق بخشيدن به 
بساط نمايش انتخابات رياست جمهورى و كشاندن 
مردم به پاى صندوق هاى رأى كه براى سركردگان 
جمهورى اسالمى بسيار مهم و اساسى مى باشد، از 

اهميت چندانى برخوردار نيست.
بدينوسيله كميته مركزى كومه له همه مردم كردستان 
رياست  انتخابات  نمايش  در  شركت  عدم  به  را 

جمهورى رژيم اسالمى  فرا مى خواند.
بگذار توده هاى مردم ستمديده كردستان يكبار ديگر 
جنبش  سيماى  و  مقاومت  نظر،  اتفاق  از  اى  جلوه 
انقالبى خود را به جهانيان نشان دهند و بار ديگر 
انتخابات  دوره  دهمين  نمايش  در  شركت  عدم  با 
حقيقت  اين  بر  اسالمى  رژيم  جمهورى  رياست 
كمترين  فاقد  اسالمى  جمهورى  كه  ورزند  تاكيد 
زور،  سركوب،  به  اتكا  با  تنها  و  است  مشروعيت 
شكنجه، زندان و اعدام موجوديت ضد انسانى خود 

را بر مردم اين كشور تحميل كرده است. 
 

كميته مركزى كومه له
(سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)
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مشخصا  و  كارگرى  هاى  آكسيون  از  ارزيابى 
ساله  هر  كه  است  سنتى  مه،  ماه  اول  مراسم هاى 
بعداز پايان اين مراسم ها توسط فعاالن كارگرى و 
تشكل هاى موجودشان، جريانات سياسى و منفردين 

كمونيست، صورت مى گيرد.
سويى  از  كه  است  اين  در  ها  ارزيابى  اين  اهميت 
كارگران به كم و كسرى هاى روى داده در جريان 
عمل خود پى مى برند، و از سويى ديگر دستاوردهاى 
بدست آمده از اين آكسيون معين را ضميمه تجارب 

مبارزاتى تاكنونى خويش، مى نمايند. 
را  آمادگى  اين  كارگران  به  ها،  ارزيابى  گونه  اين 
مى دهد تا در جريان برگزارى آكسيون هاى ديگر، 
متكى به تجارب و درس هاى برگرفته از مبارزات 
گذشته، با دست هاى پرترى، تجارب كسب شده را 

در سازماندهى آكسيون هاى بعدى بكار گيرند. 
ارزيابى از كمپين اول ماه مه امسال و برگزارى اين 
روز، بوسيله هر تشكل كارگرى و هر جريان سياسى 
كمك  صورتى  در  تنها  گيرد؛  صورت  كسى  هر  و 
بدقت  كه  كرد  خواهد  كارگرى  جنبش  تقويت  به 
داشته  نظر  مد  را  امسال  مه  ماه  اول  هاى  ويژگى 

باشد. 
پروسه  كل  و  تدارک  چگونگى  از  ارزيابى  در 
ايران،  امسال  مه  ماه  اول  هاى  مراسم  برگزارى 
و  سياسى  احوال  و  اوضاع  ويژگى هاى  نمى توان 
مشخصا  و  جهانى  جامعه  كل  بر  حاكم  اقتصادى 
جامعه ايران را ناديده گرفت و درخود و بى توجه 
كل  بر  جهانى  عظيم  بحران  يك  عميق  تأثيرات  به 
ساختار حكومتى جمهورى اسالمى و فضاى سياسى 

اين روز؛ به يك جمعبندى واقعى دست يافت. 
در ارزيابى از چگونگى برگزارى اول ماه مه امسال 
نظر  در  دخيل  و  مؤثر  هاى  مؤلفه  همه  اگر  ايران، 
گرفته نشوند؛ اگر موج دستگيرى هاى وسيع رهبران 
و فعاالن كارگرى ماه هاى اخير توسط رژيم در نظر 

گرفته نشوند؛ 
و  ها  زدن  شالق  و  شكنجه ها  و  ها  اعدام  اگر 
رعب  جو  ايجاد  براى  رژيم  پيشگيرانه  تالش هاى 
نشان  و  خط  و  تهديد  و  جامعه  در  وحشت  و 
چهره هاى  عليه  سركوب  ارگان هاى  كشيدن هاى 
شناخته شده جنبش هاى اجتماعى و در رأس آنها 

جنبش كارگرى در نظر گرفته نشوند؛
اگر واكنش هاى وحشيانه نيروهاى سركوبگر رژيم 
و  سازماندهندگان  عليه  شخصى  لباس  اوباش  و 
شركت كنندگان در مراسم هاى اول ماه مه امسال 

در نظر گرفته نشوند؛ 
كميت  و  برگزارى  نفس  صرفا  ها  ارزيابى  اگر  و 
شركت كنندگان در اين مراسم را مد نظر داشته باشد، 
نه تنها يك ارزيابى واقعى و همه جانبه نخواهد بود، 
چه بسا در مقايسه با مراسم هاى سال هاى گذشته 

نا موفق و مأيوس كننده به نظر آيند. اين يك تصوير 
واقعى از اول ماه مه امسال نيست!

واقعيت اين است كه امسال عليرغم همه تالش هاى 
پيشگيرانه رژيم و تمهيدات شديد امنيتى ارگان هاى 
ستودنى  اى  اراده  و  شجاعت  با  كارگران  سركوب، 
و  روزها  هاى  نشانه  از  اينكه  با  و  آمدند  ميدان  به 
ماه هاى قبل دريافته بودند كه اول ماه مه امسال را 
خواهند  پا  بر  سركوب  نيروهاى  نظامى  حصار  در 
داشت، با جسارت در محل هايى كه از قبل تعيين 
كرده بودند با قطعنامه سراسرى خود گرد هم آمدند 
و زير شعار: ـ كارگران جهان متحد شويد ـ فرياد 
دادند  سر  را  اتحاد!»  كارگران  اتحاد،  «اتحاد  رساى 
كه ماشين سركوب رژيم بكار افتاد و توده كارگران 
و  توحش  اوج  سرمايه  پاسداران  و  گرفت  زير  را 
به  را  خود  كارگرى  ضد  و  انسانى  ضد  بربريت 

نمايش گذاشتند.
واقعيت اين است كه مراسم هاى اول ماه مه امسال 
حتى در فضايى مشابه فضاى سال هاى پيش برگزار 

نشدند. 
برگزار  فضايى  در  مه  ماه  اول  هاى  مراسم  امسال 
با  برگزارى،  اول  لحظات  همان  از  كه  گرديدند 
يورش وحشيانه نيروهاى انتظامى و مزدوران لباس 
جمهورى  جنايتكاران  و  شدند  مواجه  شخصى 
اسالمى كارگران و فعاالن كارگرى و مردم رهگذر 
و  مشت  و  باطون  ضرب  زير  بيرحمانه  را  پارک ها 
لگد گرفتند و با اسپرى گاز خفه كننده فلفل، شركت 
و  انداختند  نفس  از  را  امسال  مه  ماه  اول  كنندگان 

كشان كشان و خونين و مالين با خود بردند.
اول  هاى  مراسم  از  ارزيابى  در  اگر  بنابراين 
و  ها  ريزى  برنامه  و  ها  هماهنگى  امسال،  مه  ماه 
اراده  و  عزم  كارگرى،  فعاالن  سازماندهى هاى 
بى باكانه كارگران، جايگاه واقعى خود را نيابند؛ و جو 
پليسى حاكم بر محل برگزارى مراسم ها و يورش 
اين  كنندگان  شركت  به  مزدوران  سازمانيافته  هاى 
مراسم ها آنگونه كه بود بحساب نيايند، و ارزيابى ما 
محدود به اين بماند كه اين مراسم ها با شركت چه 
تعدادى از شركت كنندگان برگزار شده اند، نه تنها 
يك ارزيابى واقعى بدست نداده ايم كه دستاوردهاى 

ارزشمندى را هم از قلم انداخته ايم! 
واقعيت اين است كه اگر هماهنگى ها و همكارى هاى 
بى نظير امسال فعالين كارگرى كه منجر به يك اتحاد 
عمل قوى و يك برنامه ريزى دقيق و همه جانبه و 
تشكيل كميته هاى برگزار كننده و صدور قطعنامه 
سراسرى را در جاى واقعى خود ننشانيم و به عنوان 
دستاوردهاى ارزشمند اول ماه مه امسال همانقدر كه 
برجسته اند، برجسته نكنيم و فقط شركت كنندگان 
در مراسم اين روز را سر شمارى كنيم، ممكن است 
زيرا  شويم،  سرخورده  و  مأيوس  هم  حدودى  تا 

على رغم برنامه ريزى خوب و تالش جدى فعاالن 
كارگرى، در برخى از جاهايى كه تدارک برگزارى 
آن  فضا  است،  بوده  كارگران  دستور  در  روز  اين 
است  بوده  آور  رعب  و  پليسى  و  شده  قرق  چنان 
كه كارگران حتى مجال تجمع كردن و خود نمايى 

نيافته اند و عمال مراسمى برگزار نشده است.
واقعيت اين است كه اگر ارزيابى مراسم اول ماه مه 
امسال از زاويه اى صورت گيرد كه تنها پالكاردهاى 
افتاده بر زمين پارک هاى الله تهران و اميريه سنندج 
زمين  روى  بجامانده  هاى  كاله  و  كفش ها  لنگه  و 
پارک ها و لكه هاى خون خشك شده بر نيمكت هاى 
اين پارک ها را ببيند، دستاوردهاى گرانقدر امسال، 
شكنانه  حصار  و  شجاعانه  اقدام  و  پيگيرانه  تالش 

كارگران را نديده ايم!
اين پالكاردهاى زمين افتاده و اين كفش و كاله هاى 
در  كارگران  باكانه  بى  حضور  بر  گواه  مانده  بجا 
هواى  اين  و  خون  هاى  لكه  اين  و  بود؛  روز  اين 
دهند  مى  خردل  بوى  هنوز  كه  پارک ها  سنگين 
و  درنده  بغايت  رژيمى  حاكميت  توحش  از  نشان 
مراسم  برپايى  تحمل  حتى  كه  است  كارگرى  ضد 
روزى كه در همه جاى دنيا كارگران جهان برپايش 

مى دارند، را ندارد!
بايد بر اين باور شد كه صرف برگزارى مراسم اين 
روز كل تصوير واقعى از اول ماه مه امسال نيست. 
اگر فراتر از صرف برگزارى مراسم اين روز، به كل 
پروسه برنامه ريزى و تدارک برگزارى مراسم ها و 
نقشه ناظر بر كمپين هاى سازمانيافته و بزرگداشت 
اول ماه امسال بنگريم؛ آنگاه ارزيابى مان دقيق تر، 
واقعى تر، و بسيار اميدوار كننده و پر از دستاوردهاى 

ارزشمند خواهد بود.
بهتر  امسال  مه  ماه  اول  دستاوردهاى  ارزيابى  براى 
كه  ببينيم  و  بگيريم  فاصله  روز  اين  از  كمى  است 
و  تشكل هايشان  و  كارگرى  فعاالن  ها،  كمونيست 
به  چگونه  كمونيست،  و  چپ  سياسى  جريانات 
استقبال اين روز رفتند و چه كارهايى را در دستور 
گذاشتند و تمايز كل تالش هاى امسال در قياس با 

سالهاى گذشته در چه چيزهايى بود!
هيچ سالى به اندازه امسال، ما شاهد چنين حجمى 
از كار تبليغى پيرامون اهميت اين روز و برگزارى 
مراسم هاى مستقل كارگرى براى گراميداشت اين روز 
نبوده ايم. در اين رابطه فعالين كارگرى، تشكل هاى 
كارگرى موجود، كمونيست هاى متشكل و منفرد، 
مدتها  از  كمونيست،  و  چپ  سياسى  هاى  سازمان 
پيش در رابطه با اين روز و اهميت برگزارى مراسم 
آفيش هاى  و  تراكت  نوشتند،  ها  مقاله  مه،  ماه  اول 
بسيارى پخش كردند، و چندين مصاحبه راديويى و 

تلويزيونى ترتيب دادند. 
هيچ سالى به اندازه امسال فعالين كارگرى 

دستاوردهاى ارزشمند اول ماه مه 
امسال را دست كم نگيريم!

عطا خلقى 
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و تشكل هاى كارگرى گرد هم نيامده اند تا 
در رابطه با چگونگى برگزارى مراسم هاى 
و  بريزند  نقشه  كنند،  بحث  مه  ماه  اول 

تصميم بگيرند.
هيچ سالى به اندازه امسال فعالين كارگرى على رغم 
و  گرايشى،  و  نظرى  نزديكى  و  دورى  اندازه  هر 
هرگونه اختالفات سبك كارى، در پيشبرد يك امر 
اتحاد  و  يارى  هم  و  نظرى  هم  و  همدلى  مشترک؛ 
براى  واحد  تصميم  يك  پاى  و  اند  نداشته  عمل 

پيشبرد يك عمل مشترک نرفته اند.
هيچ سالى به اندازه امسال توافقات و حرف مشترک 
برپايى  براى  مشترک  برنامه  و  مشترک  تالش  و 
قطعنامه  با  شهرى  مراكز  در  بزرگتر  مراسم هاى 

مشترک و بشكل سراسرى صورت نگرفته است.
موفق  كارگرى  فعالين  امسال  اندازه  به  سالى  هيچ 
برگزارى  بر  تنگاتنگ  ارتباط  يك  در  كه  اند  نشده 
از  جدا  و  مستقل  بشكلى  مه  اول  هاى  مراسم 
انجمن هاى  و  كارگر  خانه  فرمايشى  مراسم هاى 

اسالمى تأكيد عملى داشته باشند.
دستاوردهاى ارزشمند اول ماه مه امسال را بايد: 

از تالش خستگى ناپذير و پيگيرانه فعاالن كارگرى 
و تشكلهاى آنها استنتاج كرد. 

از همكارى و هماهنگى و اتحاد عمل همه گرايشات 
كارگرى استنتاج كرد.

از تدارک براى برگزارى سراسرى و همزمان 
كارگران شهرهاى بزرگ استنتاج كرد. 

و  دولتى  هاى  مراسم  كردن  بايكوت  از 
برگزارى  به  اقدام  و  كارگر  خانه  فرمايشى 
استنتاج  كارگران  خود  مستقل  هاى  مراسم 

كرد.
از صدور قطعنامه سراسرى اين روز و اعالم 
كيفرخواست طبقاتى جبهه كار عليه سرمايه 
در ابعاد جهانى، و حاكميت سرمايه در رژيم 
استنتاج  سرمايه  پاسدار  اسالمى  جمهورى 

كرد. 
از طرح مطالبات سياسى و كارگرى و اجتماعى و 
سياسى،  زندانيان  آزادى  شعارهاى  كردن  برجسته 
برخوردارى  مرد،  و  زن  برابرى  اعدام،  احكام  لغو 
و  اقتصادى  مطالبات  و  اعتصاب،  و  تشكل  حق  از 

رفاهى؛ استنتاج كرد.
با  سراسرى  و  وسيع  كمپين  يك  انداختن  راه  از 
شده  شناخته  چهره هاى  جسورانه  و  علنى  رهبرى 

جنبش كارگرى استنتاج كرد.
از همسويى و هم نوايى كمپين امسال با كمپين و 
جهان  سراسر  در  روز  اين  مناسبت  به  كه  كارزارى 

تدارک ديده شده بود، استنتاج كرد.
سراسرى  قطعنامه  خطوط  و  خط  بودن  همسو  از 
امسال با توقعات طبقاتى كل طبقه كارگر جهانى بر 

بستر يك بحران عظيم جهانى استنتاج كرد.
از عزم جزم و عمل جسورانه كارگران در اقدام به 
برگزارى مراسم اين روز در دل يك پادگان نظامى 

استنتاج كرد.
مراسم ها  اين  برگزارى  لحظه  به  لحظه  انعكاس  از 
كارگر  گزارشگران  و  خبرنگار  كارگران  توسط 

استنتاج كرد.
***

ماه  اول  برگزارى  جريان  در  كه  است  اين  واقعيت 
مه امسال،: 

اگر پارک الله تهران به محاصره نيروهاى نظامى و 
امنيتى در نمى آمد و به وحشيانه ترين شيوه هاى 

سركوب به جان كارگران و مردم نمى افتادند؛ 
و  نظامى  سركوبگران  را  سنندج  اميريه  پارک  اگر 

لباس شخصى هاى مزدور قرق نمى كردند؛
شهرهاى  كارگران  توده  و  كارگرى  فعاالن  اگر 
حصار  در   ... و  اراک  و  تبريز  و  رشت  و  كرمانشاه 
مراسم هايشان  و  نبودند  سركوبگر  نيروهاى  نظامى 
مورد تهاجم و يورش نيروهاى نظامى و امنيتى قرار 

نمى گرفت؛
رژيم  سركوبگران  يورش ها،  اين  جريان  در  اگر 
مردم  و  كارگرى  فعاالن  و  رهبران  از  زيادى  تعداد 

رهگذر را دستگير نمى كردند؛ 
اگر راه ها بند نشده بودند و درها بسته نبودند و بيم 

دستگيرى و زندان در كار نبود؛ 
دو  آن  بر  عالوه  سنندج،  و  تهران  همان  در  اگر 
و  بودند  كرده  تجمع  الله  پارک  در  كه  نفرى  هزار 
آن كميتى كه در پارک اميريه گرد هم آمده بودند؛ 
همه آن هزاران كمونيست و كارگر و زحمتكش و 
انسان آزاديخواه و برابرى طلبى كه در راه بودند يا 
محل  به  منتهى  مسيرهاى  و  پارک ها  كنار  و  گوشه 
برگزارى مراسم ها با ديوار گوشتى مزدوران مواجه 

مراسم ها را  كردن در  شركت  مجال  شدند و  نمى 
داشتند؛ قطعا شمار شركت كنندگان اين مراسم ها 

از مرز چندين هزار نفر هم مى گذشت!
به  ها  مراسم  اين  برگزارى  محل  اگر  گمان  بى 
قلعه هايى نظامى تبديل نمى شدند و كل منطقه را 
اشغال نظامى نمى كردند؛ در همان پارک الله تهران 
مى كردند  شركت  نفر  هزاران  نفر،  هزار  دو  بجاى 
ديرين  هاى  سنت  آن  با  هم  سنندج  كارگران  و 
مبارزاتى شان تجمعى بمراتب آراسته تر و باشكوه تر 

از سال هاى پيش برپا مى داشتند!
خالصه اينكه اگر مى گذاشتند مراسم ها به روالى 
بود،  شده  ريزى  برنامه  برگزارى شان  براى  كه 
باموفقيت و بى دغدغه و مطابق برنامه برگزار شوند؛ 
دستاوردهاى بسيار بيشتر از اينهم مى داشتيم و رفقا 
و همكاران كارگرمان را هم در كنار خود داشتيم و 

دلواپس سرنوشت آنها در زندانها نبوديم! 
و  ضرب  موانع،  همه  آن  عليرغم  و  وجود  اين  با 
شتم ها، دستگيرى ها، زندان ها و دلواپسى رفقا و 
همكاران و رهبران كارگرى مان؛ هنوز هم سرفراز 
بيرون  پيش،  از  تر  همبسته  و  متحدتر  و  تر  آگاه  و 
و  جنگ  اين  دل  از  و  كارزار  اين  در  و  آمده ايم 

گريزها دستاوردهاى ارزنده اى بدست آورده ايم!

دستاوردهايى  همبستگى،  و  اتحاد  و  آگاهى  اين 
شاخص هاى  بزرگترين  حال  عين  در  و  ارزنده 
موفقيت يك آكسيون كارگرى مى باشند! قدر اين 
ليست  به  بايد  را  آنها  و  دانست  بايد  را  دستاوردها 
دستاوردهاى تا كنونى مبارزات طبقاتى مان افزود و 
آورده ايم،  بدست  كه  آنچه  و  ايم  كرده  كه  آنچه  به 

بباليم! 
مه  ماه  اول  ارزشمند  دستاوردهاى  از  يكى  اگر 
امسال، اتحاد و همبستگى و عمل مشترک كارگرى 
بوده باشد، كه بود؛ بايد به اتكاء همين اتحاد و به 
براى  «كمپين  به  كارگرى  همبستگى  همين  پشتوانه 
ماه  اول  هاى  مراسم  شده  دستگير  كارگران  آزادى 
مه امسال» پيوست و از هر امكانى براى رهايى اين 
عزيزان و كال رهايى كليه رهبران و فعاالن كارگرى 

و زندانيان سياسى، بهره گرفت.
در  و  شان  تشكل هاى  رهبران  غياب  در  كارگران 
كارگرى،  مبارزات  سازماندهندگان  و  فعاالن  غياب 
قادر نخواهند بود كل ظرفيت هاى مبارزاتى خود را 

در مبارزه عليه سرمايه و پاسدارانش بكار گيرند. 
به  براى  و  ها  ظرفيت  اين  كل  به  دستيابى  براى 
بايد  حتما  كارگرى،  بالقوه  توان  اين  درآوردن  فعل 
فعاالن  و  ها  تشكل  رهبران  پيگيرانه  مبارزاتى  با 

كارگرى را از حصار زندانهاى رژيم رهانيد. 
 ***

زمانى  هر  از  بيش  امروز  ايران،  كارگرى  جنبش 
تشكل هاى  مشترک  عمل  و  عمل  اتحاد  نيازمند 
جنبش  فعاالن  محفل هاى  و  جمع  و  كارگرى 

كارگرى است. 
همكارى و اتحاد عمل ده تشكل كارگرى و تشكيل 
كميته برگزارى اول ماه مه امسال و صدور قطعنامه 
و  بلند  گام  و  نياز،  اين  به  بود  پاسخى  سراسرى، 
بسيار موفقى بود براى هموار سازى زمينه هاى اتحاد 
عمل هاى بيشتر، و تضمينى بود براى تقويت جنبش 

كارگرى!
اين گونه همكارى ها و اتحاد عمل هاى كارگرى 
و  گرايشات  وجود  پس  اين  از  كه  دهند  مى  نويد 
جايگاه  در  كارگرى،  فعاالن  ميان  در  نظر  اختالف 
واقعى خود قرار خواهند گرفت و فعاالن كارگرى 
هم  اختالف  هم  با  موارد  اى  پاره  در  توانند  مى 
را  اى  جداگانه  فكرى  گرايشات  و  باشند  داشته 
نمايندگى كنند، اما نگذارند اختالف نظرات جزئى 
و احتمالى شان اتحاد طبقاتى آنها در مقابل سرمايه 
داران و دولت را تحت الشعاع قرار دهد و سرعت 

پيشروى هاى جنبش كارگرى را ُكند ُكند.
اين اتحاد عمل آگاهانه تشكل هاى كارگرى عليرغم 
اختالف نظرهاى سليقه اى و سبك كارى، عالوه بر 
تقويت جبهه كار عليه سرمايه؛ زمينه و بستر تقابل 
شفاف گرايشات متفاوت موجود در جنبش كارگرى 

را ميسر تر خواهد كرد.
بر بستر اين اتحاد عمل ها، رفاقت هاى كارگرى عمق 
ايدئولوژيكى  مبارزات نظرى و  بيشترى مى يابند و 
سمت و سويى مثبت تر و نتيجه بخش تر و اميدوار 
ها  عمل  اتحاد  اين  حاصل  مى گيرند؛  ترى  كننده 

جنبش كارگرى را تقويت خواهد كرد!
امسال  مه  ماه  اول  هاى  مراسم  برگزارى 
ميليتاريستى  كامال  فضاى  يك  دل  در 
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داشت  ارزشمندى  دستاوردهاى 
هاى  آكسيون  اكثر  اساسا  كه 
اول  آكسيون  مشخصا  و  كارگرى 
دستاوردهايى  چنين  تحقق  براى  مه  ماه 

تدارک و سازمان داده مى شوند! 
كارگرى  هاى  تشكل  همراهى  و  حضور 
از  طبقاتى،  مشترک  اقدام  يك  جريان  در 
ارزنده ترين دستاوردهاى اول ماه مه امسال 
ثبت  كارگرى  هر  حافظه  در  بايد  كه  بود 

شود. 
همدلى و اتحاد و مبارزه متشكل كارگران 
جهانى  سنت  نگهداشتن  زنده  براى 
خود  در  تنها  نه  كارگرى،  همبستگى 
همراهى و همگامى با كل گارگران سراسر 
دنياست، كه بسترى نيز براى اتحاد بيشتر، 
سازمان يابى گسترده تر و مبارزاتى نتيجه 

بخش تر است. 
بر بستر چنين اتحاد عملى بود كه كارگران 
با اعتماد به نفس بيشترى پا پيش گذاشتند 
از  رژيم  كه  ديدند  را  آكسيونى  تدارک  و 
مدتها پيش رسمى و غير رسمى حمله به 

آن را اعالم كرده بود. 
كارگران قدر اين دستاوردهاى ارزشمند را 
هاى  سنت  مجموع  به  را  آنها  و  مى دانند 
و  افزود  خواهند  خود  تاكنونى  مبارزات 
قطعًا در جريان مبارزات بعدى خود از آنها 

سود خواهند جست. 
جمهورى اسالمى هم قادر نخواهد بود با 
سركوب و دستگيرى فعاالن كارگرى و در 
زندان نگه داشتن آنها، دستاوردهاى بدست 

آمده كارگران را باز ستاند. 
دستاوردها،  همين  پشتوانه  به  كارگران 
فعاالن كارگرى و رهبران خود را هم آزاد 

خواهند كرد!
كمپين مبارزه براى آزادى كارگران دربند، 
كه تعداد تشكل هاى كارگرى شركت كننده 
در آن از مرز 30 تشكل هم گذشته است، 
عمل مشترک ديگرى است كه نه تنها بايد 
زندانى  كارگران  رهايى  پيگيرانه  و  جدى 
واحد  يك  همچون  بايد  كه  بگيرد؛  پى  را 
«كمپين  بنام:  امروز  سريع،  واكنش  رزمنده 
مبارزه براى آزادى كارگران زندانى» و فردا 
ديگرى،  عرصه  در  مبارزه  برد  پيش  براى 
نقش  و  باشد  ميدان  در  يراق  به  حاضر 
عليه  كار  مبارزه  جبهه  در  را  خود  كارساز 

سرمايه ايفا نمايد!
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كارگران، تشكل ها و نهادهاى كارگرى ايران و جهان!
در روز جهانى كارگر هنگامى كه كارگران و خانواده هاى 
آنان كه بنابر فراخوان كميته برگزارى مراسم اول ماه مه 
(مشتمل بر تشكل هاى مستقل كارگرى ايران) كه براى 
درپارک  روز  اين  گرامى داشت  و  خود  مطالبات  اعالم 
ديگرى  تعداد  همراه  به  اند،  آمده  هم  گرد  تهران  الله 
از مردم حاضر در پارک مورد يورش نيروهاى امنيتى-
پليسى و ماموران لباس شخصى قرار گرفتند. اين نيروها 
را  زيادى  تعداد  سركوب،  هاى  روش  و  ابزار  انواع  با 
شديدا مجروح و بيش از صد و پنجاه نفر را در حالى 
كه مورد ضرب و شتم واقع شده بودند، دستگير و روانه 
در  تن  يكصد  حدود  هنوز  تعداد  اين  از  كردند.  زندان 
مرتكب  جرمى  هيچ  افراد  اين  برند.  مى  سر  به  زندان 
نشده بودند كه اين چنين غير انسانى سركوب و به بند 
با  همزمان  كه  اين  خاطر  به  فقط  آنها  شده اند.  كشيده 
طرح  دليل  به  و  دنيا  سراسر  در  ديگر  كارگر  ميلياردها 
مطالبات ميليون ها انسان در ايران كه هر روزه تحقير مى 
شوند، به دليل برپاكردن تشكل هاى مستقل سركوب مى 
شوند و ماه هاى متمادى حقوقى دريافت نمى كنند، تنها 
در  امروز  اند،  برآورده  اعتراض  صداى  كه  اين  دليل  به 
بدترين شرايط در زندان هستند. هر روز خانواده هايشان 
كه براى آزادى آن ها در مقابل دادگاه ها و مراجع ديگر 
نامناسب و  برخوردهاى  قضايى مراجعه مى كنند اما با 
پاسخ هاى ضد و نقيض مواجه مى شوند. ما ميليون ها 
كارگر و زحمتكش و مساوات طلب نسبت به عزيزان 
دربند و خانواده هايشان مسئول هستيم و نبايد آن ها را 
تنها بگذاريم. بايد فورا متحدانه دست به كار مبارزه اى 

وسيع تا آزادى همه دستگير شدگان شويم. 
 ما ضمن اعالم اين كمپين از تمامى تشكل ها و نهادهاى 
كارگرى و حقوق بشر داخلى و بين المللى مى خواهيم 
كه با تمامى توان خود و به فراخور امكانات خود و از 
اين  دستگيرى  كردن  محكوم  ضمن  ممكن،  طريق  هر 
عزيزان و درخواست براى آزادى بى قيد و شرط آنان 
به حمايت هاى گوناگون و متناسب با توان خود از اين 

عزيزان و خانواده هاى آنان و اصرار بر مطالبات اعالم 
شده در قطعنامه اول ماه مه اين كارگران بپردازند.

زنده باد همبستگى طبقاتى كارگران جهان
اعالم حمايت ها، بيانيه ها و گزارش اقدامات 

انجام شده خود را به اين  نشانى بفرستيد: 
 campain1may@gmail.com

نوزده ارديبهشت 88

- كميته برگزارى مراسم روز جهانى كارگر 
تهران  اتوبوسرانى   واحد  شركت  كارگران  سنديكاى   -

و حومه
- سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه

- اتحاديه آزاد كارگران ايران
- هيئت بازگشايى سنديكاى كارگران نقاش و تزئينات 

ساختمان
- شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى شامل:
- كميته پيگيرى براى ايجاد تشكل هاى آزاد كارگرى

هاى  تشكل  ايجاد  به  كمك  براى  هماهنگى  كميته   -
كارگرى

 - جمعى از فعالين كارگرى
- شوراى زنان

- كانون مدافعان حقوق كارگر
و با حمايت: انجمن برق و فلز كرمانشاه، انجمن دفاع 
از كارگران اخراجى سقز، كميته دفاع از كارگران هفت 
تپه، كارگران كارخانه پرريس سنندج، كارخانه بافندگى 
شين بافت سنندج، كارگران كارخانجات شاهو، نساجى 
گونى  آرا،  شيرپاک  شيل،  آجر  بافت،  غرب  كردستان، 
بافى سما، آرد فجر، نيرو رخش، كارگران بخش خدماتى 
بيمارستان توحيد سنندج، جمعى از بازنشستگان شهرستان 
سنندج، كارگران شركت فرش غرب كرمانشاه، كارخانه 
الستيك دنا، جمعى از كارگران سيمان قائن، جمعى از 

كارگران عسلويه... 
امضا ها ادامه دارد

فراخوان به كمپين براى آزادى دستگير شدگان روز جهانى كارگر

على نجاتى رئيس هيئت مديره  سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه از 18 اسفند تا 25 فروردين 88 در بازداشت و 
تحت بازجويى اطالعات قرار گرفت. وى سپس با قرار كفالت آزاد شد ....

همچنين طى حكمى كه از دادگاه به وكيل 5 نفر از اعضاى هيئت مديره تسليم شده است، براى آقايان على نجاتى، 
جليل احمدى، فريدون نيكوفرد و قربان عليپور يك سال زندان ( 6ماه تعزيرى و 6 ماه تعليقى ) و 5 سال ممانعت از 
شركت در هر گونه انتخابات كارگرى و براى آقاى محمد حيدرى مهر 1 سال زندان ( 8 ماه تعليقى و 4 ماه تعزيرى) 
و 3 سال ممانعت از شركت در هر گونه انتخابات نمايندگى كارگرى صادر شده است. هم چنين در حكم صادره 

علت اين احكام « ايجاد سنديكاى خارج از قانون » و پاره اى  از اتهامات واهى عالم شده است.
ديگر  و  تهران  در  مى  ماه  اول  به  مربوط  هاى  دستگيرى  كردن  محكوم  ضمن  تپه  هفت  كارگران  از  دفاع  كميته 
سركوب هاى انجام شده در ساير نقاط ايران، اخراج على نجاتى و احكام صادره براى وى و ديگر اعضاى هيئت 
مديره سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه  اعالم مى كند به پشتوانه ى حاميان و نهادها و افراد تشكيل دهنده اين 

كميته با تمام توان خود براى دفاع از اين كارگران تالش خواهد نمود.
اين كميته از تمام كارگران ايران و جهان ، تشكل ها و نهاد هاى كارگرى داخل و خارج و نهاد هاى حقوق بشرى 

مى خواهد با تمام توان خويش براى دفاع از اين نمايندگان كارگران اقدام نمايند.

 

بخش هايى از اطالعيه كميته  دفاع از كارگران هفت تپه تحت عنوان:
اخراج على نجاتى و احكام صادره براى كارگران هفت تپه
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سركوب مبارزه و 
مقاومت ببرهاى تاميل!

نشريه سياسى
حزب كمونيست ايران

سردبير: هلمت احمديان

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

ببرهاى تاميل  روز يك شنبه 17 مه، پس از 26 سال 
را  شكست  سر يالنكا  نظامى  نيروهاى  عليه  مبارزه 
پذيرفتند و اعالم كردند كه سالح هاى خود را زمين 

مى گذارند.
هفته  چند  از  بعد  كه  فشارى  ادامه  در  تصميم  اين 
محاصره و حمالت  زمينى و هوايى ارتش سريالنكا 
صدور  طريق  از  شكست  قبول  دادن  قرار  شرط  و 
اعالم  به  بود،  گرفته  صورت  رسمى  اى  اطالعيه 
منجر  تاميل  طلبان  استقالل  طوالنى  مبارزه  تعطيل 

گرديد.
تالش  سال  شش  و  بيست  از  پس  تاميل  ببرهاى 
براى استقالل در بيانيه اى كه توسط يكى از رهبران 
مستقر در خارج از سريالنكا منتشر شد، شكست را 
پذيرفتند. در اين بيانيه آمده است: «اين جنگ به پاپان 
تصميم  ما  داريم.  راه  يك  تنها  ما  رسيد.  خود  تلخ 
گرفتيم اسلحه هاى خود را به سكوت تشويق كنيم. 
تنها اندوه ما براى عزيزانى است كه در اين نبرد از 
مبارزه  به  نمى توانيم  اينكه  غم  البته  و  داديم.  دست 

ادامه دهيم ما را آزار مى دهد». 
در بيانيه اينترنتى "جبهه  آزاديبخش ببرهاى تاميل" كه 
قبل تر انتشار يافته بود، آمده بود: «غيرنظاميان تاميلى 
راه  مى شوند.  گرسنگى  و  بيمارى  بمباران،  قربانى 
ديگرى پيش روى ما نيست، جز اينكه سالح هايمان 
را زمين بگذاريم»  و «انتظار مى رود دولت حمله هاى 
كه  رسيده  آن  زمان  كند.  متوقف  را  خود  نظامى 
تفاوتى  بى  با  بيانيه  اين  شود».  آغاز  صلح  مذاكرات 
دولت سريالنكا روبرو گشت و آنها بر عزم خود بر 
پيروزى نظامى به هر قيمت پاى فشردند و بر شدت 
تنگ تر  با  ارتش  سربازان  افزودند.  خود  حمالت 
كردن حلقه مبارزان تاميل، نهايتا آنها را در منطقه اى 
و  كردند  محاصره   مربع   كيلومتر  يك  حدود  در 
امكان دسترسى آنها به دريا را هم از ميان بردند. اين 
نخستين بار از زمان شروع مبارزه مسلحانه مبارزان 
تاميل در سال 1983 بود كه سربازان ارتش توانستند 

كنترل اين منطقه  و كل خليج را  به دست آورند. 
با اين حال مبارزان تاميلى تنها هنگامى پايان مبارزه 
خبر  رسمى  بيانيه اى  در  دولت  كه  كردند،  اعالم  را 
آزادى تمامى پنجاه هزار نفرى را داد كه هفته هاى 
تاميل  مبارزان  كنترل  تحت  محدوده  در  گذشته 

محاصره بودند.
شبه  جنوب  در  كه  سريالنكا  در  داخلى  جنگ هاى 
گذشته،  سال   26 ظرف  شده،  واقع  هندوستان   قاره 

بيش از 70 هزار قربانى گرفته است.
بر اساس گزارشى از سازمان ملل متحد و به نقل از 
خبرگزارى فرانسه در نبردهاى سنگين شمال جزيره  
سريالنكا، در فاصله  زمانى 29 ژانويه تا 7 مه، يعنى 
در كمتر از پنج ماه، بيش از 7 هزار غيرنظامى كشته 
شدت  به  نيز  نفر  و 700  هزار  دستكم 16  شده اند. 

مجروح شده اند. 
سريالنكايى ها از زمانى  اختالفات بين تاميل ها و 

آغاز گرديد كه سريالنكا در سال 1948 به استقالل 
رسيد. اگر چه اكثريت سينهالى همواره دولت را در 
دست داشت، اما اقليت تاميل موقعيت  ويژه اى  را 
كه در زمان دولت استعمارى بريتانيا داشتند از دست 
دادند.  از اين زمان به بعد اختالفات قومى و نژادى 
در  تاميلى  هيچ  تقريبا  سال 1970  تا  گرفت.  شدت 
شغل هاى كليدى دولتى باقى نمانده بود و تبعيض و 
يورش بر عليه تاميل ها اوج گرفت. مبارزان تاميلى 
در نبرد و مقاومت مسلحانه  خود كه از 26 سال پيش 
(سال 1983 ميالدى) آغاز شده، براى خودمختارى 
مبارزه  سريالنكا  جزيره   شرق  و  شمال  منطقه  
مى كنند، جايى كه اقليت تاميل در آن ساكن است. 
مبارزات،  و  خواسته  اين  به  سريالنكا  دولت  پاسخ 
از  استفاده  اخيرا  و  شدن ها  ناپديد  شكنجه،   ، اعدام  
بمب هاى خوشه اى و سالح هاى شيميايى عليه آن ها 
بوده است. در سال 2002 آتش بس ميان تاميل ها و 
دولت سريالنكا به تصويب رسيد كه تا سال گذشته 
برقرار بود. اما دولت سريالنكا تصميم گرفت آنها را 
به  شدند تا  وادار  تاميل  شهروندان  كند.  نابود  كامال 
اردوگاه هايى كه توسط ارتش سريالنكا اداره مى شود 

رانده شوند و در آن زندانى گردند.
به  و  رهبران  قتل  به  كه  اخير  روزهاى  رويدادهاى 
زمين گذاشتن اسلحه از سوى مبارزان تاميل انجاميد، 
فشارهاى ديپلماتيك از سوى آمريكا، بريتانيا،  فرانسه 
و سازمان ملل براى پايان دادن نبرد خونين را بدنبال 
داشت.  همچنين كشورهاى اروپايى از لزوم تحقيق 
درباره رعايت حقوق بشر در جنگ هاى خونين اين 
منطقه سخن راندند و تعدادى از كشورها كمك هاى 

مالى را وعده دادند. 
موضع گيرى حكومت هاى قدرتمند جهان كه خود 
با حمايت هاى تسليحاتى، تجارى و به بهانه مبارزه 
حكومت  دفاع از  جانبدارنه در  همواره  تروريسم  با 
سريالنكا عمل كرده اند، بيشتر از اينكه خيرخواهى و  
جانبدارى آنها را از حقوق بشر برساند، پرده ساترى 
است بر جهانى وارونه كه در آن جنگ و جنايات و 
كشتار انسانهاى بى دفاع هر روز تراژدى جديدى مى 
آفريند. فجايعى از قبيل كشتار و به گروگان گرفتن 
مردم بى دفاع به بهانه مبارزه با ببرهاى تاميل توسط 
و  نمونه ها   اين  از  يكى  سريالنكا  نظامى  نيروهاى 
محصول سياست مزوزانه قدرت هاى سرمايه دارى 

جهان است.
دولت سريالنكا برای نابودی جنبش خودمختاری 
طلب تاميل ها از هيچ جنايتي فروگذار نكرد. آنها 
نه تنها مبارزان  را، بلكه هر آدم عادی را قتل عام 
كردند كه از نظر آنها، هر تاميلى بخشي از جنبش 
سرانجام  چه  اگر  شد.  مي  خوانده  طلب  برابرى 
سرزمين  در  كه  ملتي  مبارزه  سال   26 پايان  مهر 
و  شد  زده  بودند  شده  گرفته  اسارت  به  خودش 
نظامي  كمك های  انواع  كمك  به  سريالنكا  ارتش 
توانست پيروز شود، اما به نظر نمى رسد تصميم 
"جبهه  آزادى بخش ببرهاى تاميل" به زمين گذاشتن 
سالح ، تضمينى براى پايان مبارزه براى حق تعيين 

سرنوست تاميل ها باشد.
هاى  روش  با  مرزبندى  و  مخالفت  ميزان  هر 
ببرهاى  انتحارى  عمليات  و  آميز  خشونت 
اهداف  و  مواضع  با  مرزبندى  ميزان  هر  تاميل، 
ذره   يك  ها،  تاميل  ناسيوناليستى  و  محدودگرايانه 
از اين واقعيت كم نمى كند كه اين مبارزه بازتاب 
خواست عادالنه اقليت تاميل در سريالنكا است كه 
مى خواستند مورد ستم حكومت سريالنكا به بهانه 
قومى و مذهبى قرار نگيرند. مبارزه براى حق تعيين 
سرنوشت نمى تواند و نبايد با هيچ توجيهى مورد 

فشار و سركوب قرار گيرد.
.
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ميان  صلح  توافقنامه  حصول  از  پس  صباحى  چند 
اساس  بر  كه  طالبان  پيكارجويان  و  پاكستان  دولت 
آن سند قرار بود تا در ازاى خلع سالح اين نيروى 
اسالمگرا، قوانين شرع در دره سوات به مرحله اجرا 
واكنش  در  ارتش  نظامى  عمليات  ناگهان  درآيد، 
نواحى  به  جو  ستيزه  گروه  اين  اعضاى  يورش  به 
مجاور دره سوات، آغاز گرديد. اگرچه در هفته هاى 
اخير حمله نيروهاى دولتى به مواضع شبه نظاميان 
در منطقه دره سوات  موسوم به "طالبان پاكستانى" 
گسترش  پاكستان  غرب  شمال  از  قسمت هايى  و 
پاكستان  دولت  اوصاف  اين  با  يافته،  توجهى  قابل 
تأسيس  از  صلح  توافقنامه  همان  چهارچوب  در 
شده  كنترل  مناطق  در  اسالمى"  استيناف  "دادگاه 
توسط طالب ها خبر داده است! افتخار حسين وزير 
اطالع رسانى سرحد شمال غرب در اين خصوص 
ماه  سوم  تاريخ  از  اسالمى  استيناف  «دادگاه  گفت: 
معهذا  است»!  كرده  بكار  آغاز  مالكند  منطقه  در  مه 
مسلم خان از سران طالبان و سخنگوى اين جريان، 
ادعاى دولت را مبنى بر تشكيل چنين دادگاهى رد 
كرد و ضمن تقبيح و محكوم كردن حمالت ارتش، 
نظامى  عمليات  سايه  در  را  تصميمات  نوع  اين 
براى گروه متبوعش غير قابل قبول دانست. خبرها 
از  جلوگيرى  منظور  به  پاكستان  دولت  حاكيست، 
تحرک شبه نظاميان در نواحى مختلف دره سوات و 
شهر مينگوره مقررات منع رفت و آمد وضع كرده 
است. با اين همه، شاهدان عينى مى گويند: «افراد 
آزادانه  مقررات،  اين  به  اعتنا  بدون  طالبان  مسلح 
سمت  به  تيراندازى  به  و  كنند  مى  تردد  شهرها  در 

نيروهاى دولتى ادامه مى دهند». 
در هفته اول درگيرى ها برخى از ساكنان مينگوره 
گفتند: «شهر به طور كامل تحت تسلط طالب هاى 
زمينى  حمالت  با  مقابله  براى  كه  باشد  مى  مسلح 
نيروهاى دولتى به استقرار خمپاره انداز، ايجاد سنگر، 
موانع و كار گذاشتن مين در مسيرهاى ورودى شهر 
مبادرت كرده اند». متأسفانه اين تحركات نظامى در 
مينگوره و نواحى اطراف، خروج غيرنظاميان را از 
ميدان جنگ دشوار ساخته است. متعاقب با شدت 
آصف  پاكستان،  جمهور  رييس  نبردها،  اين  گيرى 
على زردارى به واشنگتن سفر كرد و با باراک اوباما 
گفتگو  و  ديدار  متحده  اياالت  پايه  بلند  مقامات  و 
تقابل  حوش  و  حول  مذاكراتى  سفر،  اين  در  كرد. 
شهروندان  و  پاكستان  طالبان  نيروهاى  با  وسيع 
القاعده  شبكه  پوشش  تحت  كه  كشورهائى  ساير 
در  گرفت.  انجام  اند،  فعاليت  مشغول  پاكستان  در 
«در  داد:  گزارش  چنين  آمريكا  صداى  زمينه  همين 
دولت مردان  و  پاكستان  جمهور  رييس  نشست 
جمهور  رييس  كرزاى  حامد  حضور  با  كه  آمريكا 
افغانستان ترتيب داده شد، كاخ سفيد نگرانى عميق 
خود را از بابت يورش طالبان پاكستان به پايتخت، 
دستيابى  احتمال  نيز  و  دولت  ساختن  سرنگون 

اى،  هسته  هاى  زرادخانه  به  طالب  هاى  شورشى 
ابراز داشت». صداى آمريكا گفت: «رؤساى اياالت 
زردارى،  على  آصف  با  هايشان  مالقات  در  متحده 
از  جلوگيرى  و  پاكستان  طالبان  كامل  سركوب 
حمايت آنان از ستيزه جويان طالبان در افغانستان را 
خواستار شدند». صداى آمريكا افزود: «اين مقامات 
قول ارسال كمك هاى مالى و تسليحاتى مكفى را 
در  دادند».  پاكستان  جمهور  رئيس  به  منظور  بدين 
جريان اين گفتگوها، خبر آواره شدن قريب الوقوع 
صدها هزار نفر در مناطق درگيرى منتشر گرديد. در 
با ابراز  اين رابطه "كميته بين المللى صليب سرخ" 
نگرانى از وضعيت غير نظاميان، نسبت به وقوع يك 

فاجعه انسانى هشدار داد.    
 ***  

عراق  و  افغانستان  پاكستان،  در  اينك  آنچه  مسلما 
خواهند  تكرار  هم  آينده  در  قطعا  و  دهد  مى  روى 
شد، مايه نگرانى بشريت صلح جو، آزاده و متمدن 
است. امروزه پاكستان يكى از اصلى ترين كانون هاى 
بين  در  قهقرا  به  بازگشت  و  بنيادگرائى  پرورش 
ممالك مذهب زده است. اين كشور كه سالهاست از 
فقدان ثبات سياسى رنج مى برد و مثل اكثر مناطق 
تحت سلطه طى دهه هاى متمادى محل تالقى منافع 
سلطه گران بوده، اينك در كنار افغانستان و عراق به 
النه مزدوران و دست پرورده هاى سابق امپرياليسم، 
دولت هاى قبلى پاكستان و شيوخ مرتجع عرب مبدل 
عمليات هاى  از  ناشى  ترس  فضاى  است.  گرديده 

انتحارى يا حمالت وحشيانه طالبان وابسته به شبكه 
القاعده به اماكن عمومى بر شانه هاى مردم كوچه و 
بازار و سكنه بيگناه اين كشور سنگين و سنگين تر 
شده است. بحران و ناامنى افغانستان و عراق آنچنان 
به اين كشور سرايت كرده كه حاال حاالها بعيد بنظر 
مى رسد سايه نكبتش را از سر شهروندان آن بردارد. 
حمله امپرياليست ها به افغانستان و عراق، و اشغال 
مزورانه  و  دروغين  شعار  لواى  تحت  كشور  ايندو 
"قلچماق  هاى  حكومت  و  "تروريسم"  با  مبارزه 
"صلح  كننده  تهديد  آنان  بقول  يا  ديكتاتور"  و 
فعاليت  انجام  از  مانع  عمال  تنها  نه  جهانى،  پايدار" 

هاى تروريستى در افغانستان، عراق و ديگر مناطق 
سواى  طلبانه  منفعت  افروزى  جنگ  اين  بلكه  نشد 
نابود سازى منابع طبيعى و زيرساخت هاى اقتصادى 
شدن  كشته  اين  از  تر  دردناک  و  سرزمين  ايندو 
ميليونها زن و كودک؛ به جريانات وحشى اى مانند 
مذهبى  احساسات  تا  داد  فرصت  طالبان  و  القاعده 
كشورهاى  شهروندان  از  ناچيز]  [هرچند  اقليتى 
را  واقعيت  اين  برانگيزند.  خود  سود  به  را  منطقه 
كارشناسان مسائل منطقه و استراتژيسين هاى اياالت 
متحده بكرات عنوان داشته اند. وانگهى، يكى ديگر 
و  افغانستان  به  لشكركشى  اين  از  حاصله  نتايج  از 
بشرى  ضد  رژيم  جايگاه  يافتن  ارتقاء  عراق،  آنگاه 
معنا  بدين  بود،  منطقه  معادالت  در  ايران  بر  حاكم 
خود  نفوذ  بواسطه  توانست  اسالمى  جمهورى  كه 
و  عراق،  شيعه  احزاب  و  افغان  مجاهدين  ميان  در 
آمريكا  امپرياليسم  ارتش  سر  پشت  آنها  كردن  خط 
حكومت  و  طالبان  عليه  جنگ  در  متحدينش  و 
بعث، ميدان چانه زنى با امپرياليسم را روى مسائل 
گوناگون وسيع تر سازد و موقعيت منطقه اى خود 

را بدرجاتى بهبود بخشد.
با يك ارزيابى ساده در مى يابيم، ماحصل محسوس 
و كتمان ناشدنى لشكركشى نئوكان هاى كاخ سفيد 
هر  از  كنگره  و  سنا  نمايندگان  اكثريت  همراهى  با 
دو حزب دموكرات و جمهوريخواه، صرف نظر از 
تأثيرش در برجسته شدن نقش منطقه اى حاكميت 
القاعده  شبكه  اعضاى  شدن  پراكنده  با  برابر  ايران، 
و گروههاى وابسته بدان و در نتيجه عمق يافتگى 
آسياى  از  هائى  بخش  قفقاز،  خاورميانه،  در  بحران 
بوده  آفريقا  در  كشورها  بعضى  و  شرقى  جنوب 
طالبان  نشدن  متالشى  كنار  در  مسئله  همين  است. 
افغانستان و عجز ارتش اياالت متحده، ناتو و دولت 
در  آمريكا  گرفتارى  اوضاع،  مهار  در  كرزاى  حامد 
ناتوانى  از  پردازانش  سياست  درک  و  عراق  بحران 
و  خروج،  صورت  در  ها  آرامى  نا  كنترل  در  بغداد 
فاكتورهاى  پاكستان  طالبان  گيرى  قدرت  سرانجام 
(گسيل  واشنگتن  جنگى  استراتژى  تغيير  در  دخيل 
نيروى بيشتر به افغانستان) با روى كار آمدن باراک 
اوباما مى باشند. گردهمآئى اخير رهبران اين كشور 
با دولت هاى دست نشانده افغانستان و پاكستان در 
واشنگتن دقيقا بر مبناى اين استراتژى جديد ترتيب 
داده شد. به باور برخى ها تدابيرى كه به اميد باز 
شدن گرهگاه هاى منطقه و پيشروى اين استراتژى 
انديشيده  كشور  سه  اين  سران  هاى  رايزنى  در 
اسالم گراى  نيروهاى  مدتى  براى  تنها  شده اند، 
مستقر در افغانستان و پاكستان را با مشكل مواجه 
درپى  ثمرى  چندان  اين  از  جداى  و  سازند  مى 

نخواهند داشت. 
با مرور و نگاه به اين وقايع ذهن جستجوگر انسان 

هر آينه بدين پرسش معطوف مى گردد كه 
مذهبى  فوندامنتاليسم  شدن  كن  ريشه  آيا 

       فرشيد شكرى

شعله ور شدن آتش جنگ و آوارگى در پاكستان
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اين غده سرطانى خطرناک بر روى زمين 
كرد  تصور  شود  مى  آيا  است؟  ممكن 
روزى هيچ نشانه اى از اين معضل برجاى 
نماند؟ البته مسئله صرفا برسر بنيادگرائى اسالمى و 
يا اسالم سياسى از نوع سنى و شيعى آن، و قائم با 
لذات بودن خطرات هر دو براى كل جوامع بشرى 
نيست، زيرا عالئم بنيادگرائى در اديان مسيحيت و 
يهوديت اگرچه ضعيف و كم رمق، اما بهرحال در 
قلب دنياى پيشرفته هم به خوبى رؤيت مى شوند. 
زيردست جهان  توده هاى  چگونه  كه  اينست  قضيه 
بنيادگرائى  پديده  شر  از  خاورميانه  ممالك  بويژه 
دينى [به اضافه ناسيوناليسم] بمثابه عواملى مهم در 
تفكيك نمودن انسانها از يكديگر يا پرورش دهنده 
نهال نفاق و دشمنى ميان ايشان، خالصى مى يابند؟ 
توسعه  كشورهاى  آن  در  كه  باشد  اين  پاسخ  شايد 
مذهب  يافته با  ممالك توسعه  نيافته اى كه بيش از 
زدگى و بعضا با شوينيسم درگيرند، درصورت تغيير 
حكومت ها، ايجاد نظام هاى سكوالر و پياده كردن 
چيره  معضالت  اين  بر  بشود  دموكراتيك  حقوق 
گشت. ليكن در جواب به اين عقيده بايد گفت، اگر 
اين تحوالت بدست طبقه كارگر انجام نشود و اين 
طبقه در هدايت جامعه تا ايجاد دگرگونى هاى ريشه 

اى نقشى نداشته باشد اين پديده ها (بنيادگرائى و 
در  همانگونه  نمود،  خواهند  عروج  نو  از  راسيسم) 
آمريكا و تعدادى از كشورهاى اروپائى در مقياسى 
بنيادگرائى  محو  اينروى  از  سربرآورده اند.  ضعيف 
در  مذهب  دخالت  پايان  دنيا،  سطح  در  دينى 
شئونات گوناگون زندگى فردى و اجتماعى توده ها 
ملى  احساسات  تالشى  الئيك،  غير  كشورهاى  در 
يد  در  كارآمد  بس  ابزارهائى  كه  نژادى  تفكرات  و 
بورژوازى براى حفظ سيطره اش بر طبقات له شده 
بشمار مى روند، به انحالل كامل نظام سرمايه دارى 
توسط پرولتارياى متحد و مجرب، مسلح به دانش 
در  يافته  تشكل  و  علمى،  سوسياليسم  و  طبقاتى 
نهادهاى طبقاتى و احزاب كمونيستى بستگى دارد. 
با اين حال تا تكامل پروسه مبارزاتى طبقه كارگر و 
فرارسيدن موعد فناى اين شيوه توليدى و مناسبات 
ناعادالنه، كمونيست ها قادرند با مبارزه همه جانبه تر 
تداوم  مذهبى،  بنيادگرائى  مختلف  اشكال  برضد 
دادن به امر آگاهگرى و روشن ساختن توده ها از 
زيان هاى بى شمار باورهاى تصنعى ملى و مذهبى، 
اين  بازتوليد  و  توليد  قبل  در  كه  منفعتى  افشاى  و 
عقايد منافى با انسانيت عايد طبقات باال دست مى 

شود، از وقوع رويدادهاى فاجعه بار آتى بكاهند. 

و اينك در شرايطى كه عراق، افغانستان و پاكستان 
در آتش جنگ و نا آرامى و ترور در حال سوختن اند 
بر ذمه مردم آزاديخواه، نيروهاى مترقى و ضد جنگ 
همچنان  تا  است  جهان  سراسر  و  اروپا  آمريكا،  در 
با اعالم نفرت از جريانات بنيادگرا و اعمال زشت 
تجاوزگرانه  هاى  سياست  كردن  محكوم  و  آنان 
نهادهاى  و  مجامع  از  دنيا  در  ها  امپرياليست 
بين المللى بخواهند تا به يافتن راه حل هاى واقعى 
جهت خاتمه اين وضعيت كمر همت ببندند. مردم 
زحمتكشان،  و  كارگران  همانند  ها  سرزمين  اين 
قربانى  هاست  دهه  ايران  جوانان  و  زنان  كودكان، 
كنسرن  و  امپرياليستى  دول  حقير  منافع  و  ها  بازى 
آنان  سكنه  اند.  شده  مليتى  چند  پيكر  غول  هاى 
همچون مردم تحت ستم ايران سالهاست تاوان نظام 
هاى مستبد، سرمايه داران و مرتجعين محلى را پس 
مى دهند. وظيفه انسانى و انترناسيوناليستى نيروهاى 
توان  و  بضاعت  حد  در  تا  است  ايران  كمونيست 
خود شانه به شانه توده هاى صلح طلب جهان گامى 
و  خورده  زخم  مردم  نجات  به  كمك  راستاى  در 

ستمديده اين كشورها بردارند.
14/05/2009               

مدتى است سر تيتر خبر رسانه هاى عمومى بريتانيا 
مجلسيان  و  وزرا  مالى  رسوائى  گزارش  بازتاب  به 
منحصر شده است. از 11 مى به بعد خبر مربوط به 
رسوائى مالى وزراى سايه  و مجلس نشينان "حزب 
طبق  اينان  شد.  ظاهر  رسانه ها  در  نيز  كنسرواتيو" 
قوانين خود گزارده مستحق استفاده از خانه ى دوم، 
شامل يك دفتر خصوصى براى كار، و مخارج آنها 
مى شود.  تامين  دهندگان  ماليات  پول  با  كه  هستند 
انواع  حضرات  اين  كه  مى شود  گزارش  اكنون 
ساخته   خود  سيستم  تا  كرده اند  سوار  را  كلك ها 
قرار  سوءاستفاده  مورد  وسيعا  را  مالى"  "كمك هاى 
دهند. آش تا به آنجا شور شده كه سردبير سياسى 
بى بى سى در 11 مى نوشت: «اين باور كه طبق آن 
به حساب  اعضاى پارلمان را "اشخاص شرافتمند" 

مى آوردند، مرده  است». 
اسب هاى سرمايه دارن و كارگزاران سياسى آنها به 
سرباالئى رسيده و دارند همديگر را گاز مى گيرند.  
تا همين چندى پيش اخبار فساد مالى بانكداران و 
مديران مالى سر تيتر خبر رسانه ها بود. در آن زمان 
سياست مداران بانكداران و مديران مالى را مالمت 
مى كردند. براى مثال  وقتى بانكداران، اين دريافت 
كنندگان كمك هاى ميلياردى، ميليون ها دالر پاداش 
و حقوق بازنشستگى كالن براى خود نوشتند خشم 
افكار عمومى فوران كرد. اين خشم گوردون براون، 
العمل  عكس  كرد  ناچار  را  بريتانيا،  وزير  نخست 
"شكست"  خاطر  به  كسى  به  گفت  او  دهد.  نشان 
مالى  بخش  روساى  نوبت  اكنون  نمى دهند.  پاداش 
رسيده  است تا تالفى كنند. سردبير روزنامه  "سيتى" 

از روزنامه هاى مركز مالى لندن، در 11 مى، پس از 
كه  «كسى  نوشت:  سياستمداران  مالى  رسوائى  ذكر 
ديگران  سوى  به  است،  نشسته  شيشه اى  خانه   در 

سنگ اندازى نمى كند».
استاد  مزاروش،  ايستوان  پروفسور 
بريتانيا،  دانشگاههاى  ماركسيست 
و نويسنده  كتاب مشهور "فراسوى 
چندى  سخنرانى هاى  در  سرمايه " 
مستدل  نمود  ايراد  گذشته  سال  كه 
سرمايه دارى  كنونى  بحران  كه  كرد 
نيست،  اقتصادى  صرفا  جهانى 
رسوائى  هست.  نيز  سياسى  بلكه 
از  نمودى  كنونى  شده   افشا  مالى 
بحران سياسى و اخالقى بورژوازى 
شكل  به  بريتانيا  در  كه  است 

كنونى بازتاب يافته  است. در اين شكى نيست كه 
بخش هاى مختلف طبقه  حاكمه ى بريتانيا، نظير ساير 
حكومت هاى بورژوائى، در همه عرصه ها دزدى ها 
مرتكب  را  متعددى  و  كالن  سوءاستفاده هاى  و 
گوشه اى  شده  علنى  روزها  اين  آنچه   و  شده اند 
كوچك از نوک كوه يخى است كه بنا به مصلحت 
زير نورافكن هاى رسانه ها قرار گرفته است. شواهد 
زيادى در دست است كه بورژوازى بريتانيا در دوره  
آتى انتخابات حزب كارگر را كنار خواهد گذاشت.  
هر  سرمايه دارى  نظام  كنونى  شونده   تعميق  بحران 
روز به شكلى منعكس مى شود. تا اين نظام هست 
در  مى شوند.  بازتوليد  فاسد  شخصيت هاى  اين  از 
از  يكى  لندن  در  كارگر  جهانى  روز  تظاهرات هاى 

نمى كند،  كار  سرمايه دارى  «نظام  بود:  اين  شعارها 
واقعيت  اين  گذاشت».  جايش  به  بديلى  بايد 
را  بشريت  مى تواند  كه  بديلى  تنها  است.  آشكارى 
نجات  ويرانگر  نظام  اين  دست  از 
روزا  است.  سوسياليسم  دهد 
رزمنده   ماركسيست  لوكزامبورگ، 
بيستم  قرن  اوايل  در  بزرگ،  و 
گفت اگر سوسياليسم متحقق نشود 
خواهد  روبرو  بربريسم  با  بشريت 
به  توجه  با  مزاروش  استاد  شد. 
تحوالت اقتصادى، سياسى و نظامى 
كرد:  اضافه  قرن  طى  در  بورژوائى 
باشيم».  داشته   شانس  اگر  «بربريت 
طبق تحليل هاى او اگر سوسياليسم 
كل  نابودى  امكان  نشود  متحقق 
بشريت هست. تنها طبقه  كارگر با اتكا به موقعيت 
ماركسيسم  از  بهره بردارى  با  و  توليد  در  عينيش 
بالقوه   طور  به  مبارزاتيش   تجارب  از  استفاده  و 
امكان نجات بشريت از دست نظام سرمايه دارى و 
شخصيت هاى فاسد آنرا دارد. مبارزه  اين طبقه  براى 
انگيز  فساد  و  استثمارگر  سيستم  دست  از  خالصى 
بورژوائى در اشكال گوناگون و با ضرب آهنگ هاى 
متفاوت در جريان بوده  است. اين مبارزه امروز نيز به 
طرزى مشهود در نقاط متفاوت دنيا در جريان است 
و تحول و تكامل آنها تنها اميد براى رهائى از دست 
مى باشد. ويرانگر  نظام  اين  فساد  و  فقر  استثمار، 

رسوائى مالى وزرا و نمايندگان پارلمان در بريتانيا
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كنفرانس سران گروه 20 (G20)، كه روز دوم آوريل 
در اكسل ExCel، مركز يك نمايشگاه بين المللى در 
شرق لندن، شروع گرديد، ميدان جنگى بود در بين 
سرمايه ها ى آمريكائى و پيرامونيان آن، سرمايه  هاى 
نام  به  كه  رشدى  به  رو  سرمايه هاى  و  اروپائى 
مى شوند.  خوانده  نيز  ظهور  حال  در  اقتصادهاى 
دوم  جهانى  جنگ  از  بعد  آمريكائى  سرمايه داران 
موسسات  و  بازارها  بر  حاكم  مقررات  و  ضوابط 
مالى بين المللى را به نفع خود رقم زدند. آنها طى 
دهها سال به كمك آن مقررات تبعيض آميز و اتكا 
به نيروى نظامى تريليون ها دالر از حاصل استثمار 
كارگران دنيا و منابع طبيعى جهان را به جيب خود 
آمريكا  نظامى  و  اقتصادى  قدرت  اكنون  ريختند. 
ضعيف شده  سرمايه هاى اروپائى و اقتصادهاى در 
تعديل  خواهان  چين  آنها  راس  در  و  ظهور  حال 
آن ضوابط و مقررات بر اساس تناسب قواى نوين 
مدتهاست  تغيير  اين  ايجاد  براى  كشمكش  هستند. 
بايد  را  لندن  كنفرانس  واقع  در  دارد.  جريان  كه 
هدف  بستر  اين  بر  دانست.  كشمكش ها  آن  تداوم 
اصلى كنفرانس گروه 20 را بايد دادن يك ساختار 
به  دنيا  سرمايه دارانه ى  اداره ى  شيوه ى  به  جديد 
حساب آورد. اهميت توجه به گروه 20 و تحركات 
در  كنفرانس  البته  برمى خيزد.  جا  همين  از  نيز  آن 
دل كشمكش هايش طبعا به دنبال راهى براى مهار 

بحران كنونى نيز بود. 

گروه 20
بايد  بشكافيم  را  اشاره  مورد  مصاف  اينكه  از  قبل 
ببينيم گروه 20 شامل چه كشورهايى ا ست و وزن 

اجتماعى – اقتصادى آن كدام است.
يك  اضافه  به   است  كشور   19 شامل   20 گروه 
حروف  ترتيب  به  اينها  اروپا.  اتحاديه ى  از  نماينده 

الفبا عبارتند از:
1. آرژانتين  2. آفريقاى جنوبى 3. آلمان 4. آمريكا   
  .9 برزيل    .8 ايتاليا    .7 اندونزى    .6 استراليا    .5
بريتانيا 10. تركيه 11. چين  12. روسيه  13.  ژاپن 
كره ى   .17 كانادا   .16 فرانسه.    .15 14عربستان 
جنوبى 18.  مكزيك  19 هندوستان و باالخره   20. 

نماينده ى اتحاديه ى اروپا 
بحران  حل  به  كمك  براى  و   1999 در  گروه  اين 
سنگاپور،  (تايوان،  آسيا  ببرهاى  هولناک  اقتصادى 
اين  گرديد.  تشكيل  كنگ)  هنگ  و  جنوبى  كره ى 
و  دارائى  وزيران  سطح  در  پارسال  همين  تا  گروه 
اقتصاد كار مى كرد و نقشش كامال تحت الشعاع گروه 
8 قرار داشت. گروه 8، كه مشهورند به كشورهاى 
را  جهان  اقتصاد  سوى  و  سمت  و  پيشرفته  صنعتى 
يكه تازانه تا سال گذشته تعيين مى كردند، شامل اين 
كانادا،  فرانسه،  آلمان،  بريتانيا،  آمريكا،  كشورهايند: 

ايتاليا، ژاپن و روسيه. 
با تعميق بحران سران كشورهاى گروه 20 اهميت 

رئيس  بوش،  جرج  دعوت   به  آنها  كردند.  پيدا 
نوامبر  روزهاى 14 و 15  آمريكا، در  قبلى  جمهور 
سال 2008  نخستين كنفرانس خود را در واشنگتن 

دى سى تشكيل دادند. 

جايگاه كشورهاى گروه 20
كشور  اين 20  دست  در  جهان  اقتصاد  صد  در   80
به  و    85 آنها  ملى  ناخالص  توليد  است.  متمركز 
دنياست.  در  ملى  ناخالص  توليد  صد  در  قولى 90 
نيز بدليل حضور چين و هندوستان در اين گروه دو 
سوم جمعيت دنيا در اين كشورها زندگى مى كنند. 
اقتصادى  و  سياسى  مسايل  كارشناسان  از  خيلى 
اين  از  و  آمده  سر  به   8 گروه  دوره ى  كه  معتقدند 
را  دنيا  اقتصاد  اصلى  مقدرات  گروه 20  سران  پس 

تعيين خواهند كرد.

اهداف و مطالبات كنفرانس اول سران
اهداف گروه 20 در اطالعيه ى پايانى اولين كنفرانس 
بند    16 در  و  مدون  سى  دى  واشنگتن  در  سران 
انتشار يافت. اينها طبعا مواردى است كه سران علنى 

كردن آنها را بدون زيان تشخيص داده اند. 
سران در بند اول قول دادند تا براى حل بحران و 
هموار كردن راه رونق اقتصادى با همديگر همكارى 
كنند. آنها در بند دوم به طرز متناقضى هم قول شدند 
با  هم  و  بمانند  متعهد  آزاد  بازار  به  نسبت  هم  كه 
بازارهاى  قدرت  الزم  مقررات  و  قوانين  گزاردن 
بحران  علل  به  سه  بند  سازند.  محدود  را  جهانى 
اختصاص دارد. سران در اين بند اوج محدود بينى 
اين  اصلى  علت  آنها  دادند.  نشان  را  خود  طبقاتى 

بحران هولناک را چنين ارزيابى كردند: 
«طى يك دوره از رشد جهانى قوى، رشد سرمايه ى 
دست  دهه   اين  در  طوالنى  ثبات  و  گردش  در 
اندر كاران بازار به دنبال كسب سود بيشتر افتادند و 

به اندازه ى كافى ريسك را مديريت نكردند». 
نبود  كه  كردند  اشاره   امر  اين  به   4 بند  در  سران 
همكارى در سياست گزارى هاى كالن اقتصادى و 
در  شد.  بحران  تعميق  سبب  كافى  مقررات  فقدان 
بند 5 به خدماتى اشاره شد كه دولتها براى تقويت 
موسسات مالى خود انجام داه اند. سران در اين بند 
اشاره كردند كه دارند روى تقويت موسسات مالى 
بين المللى كار مى كنند. در بند شش اشاره شد كه 
بايد اقداماتى بيشتر براى احياى اقتصاد سرمايه دارى 
انجام گيرد. در بند 7 ضرورت همكارى نزديكتر در 
طراحى سياست هاى همه جانبه و در جهت غلبه بر 
بحران و كمك به اقتصادهاى در حال ظهور مطرح 
صندوق  كه  كردند  تاكيد  بند  اين  در  سران  گرديد. 
بين المللى پول، بانك جهانى و ساير موسسات مالى 
بين المللى بايد منابع بيشترى در اختيار داشته باشند 
ظهور  حال  در  اقتصادهاى  به  كمك  براى  آن  از  و 

بهره گيرند.
براى  مقرارت  گذاشتن  ضرورت  از   9 و   8 بند  در 
اين  به  شد  صحبت  المللى  بين  مالى  موسسات 
خيال واهى كه ديگر چنين بحرانى روى ندهد. آنها 
و  شود  بيشتر  كارها  در  شفافيت  تا  شدند  خواستار 
و   10 بندهاى  گردد.  تقويت  المللى  بين  همكارى 
11 به وزيران دارائى كشورهاى گروه 20 سپرد  تا 
جلسه ى  براى  سفارشات  و  سياست ها  مجموعه ى 
دوم سران را فراهم كنند. در بند 12 تاكيد شد كه 
در  كه  بود  خواهند  موثر  وقتى  شده  ياد  اقدامات 
بند 13  در  سران  گيرند.  قرار  آزاد  بازار  چارچوب 
متعهد شدند كه از گذاشتن سياست هاى حمايتگرانه 
در  كنند.  اجتناب  داخلى  محصوالت  از  دفاع  براى 
بندهاى 14 و 15 بر تداوم تعهداتى انجام نشده تاكيد 
حفظ  پذير،  آسيب  كشورهاى  به  كمك  در  گرديد 
تروريسم،  عليه  مبارزه  غذا،  امنيت  زيست،  محيط 
فقر زدائى و مسايلى از اين دست. سران در بند 16 
دسته جمعى  كار  و  همكارى  بر  خود  جزم  عزم  بر 
براى احياى اقتصاد تاكيد دوباره گذاشتند. در بقيه ى 
اطالعيه خطوط  نقشه عمل ها در جهت پياده كردن 

موارد باال دست نشان شد.
در اين اطالعيه  از يك طرف بر بازار آزاد و از طرف 
ديگر بر گذاشتن مقررات كنترل كننده ى شديد تاكيد 
مى شود تا دست دولت ها براى كمك به موسسات 
مثل  صورتى،  چنين  در  آنها  باشد.  باز  ورشكسته 
گذشته، قادر خواهند گرديد پس از سودآور شدن 
گردانند.  باز  خصوصى  بخش  به  را  آنها  موسسات 
غرب  كه  است  مشهود  نشانه هائى  ديگر  طرف  از 
حاضر است توافق كند تا بعضى مقررات حاكم بر 
بازار و موسسات مالى بين المللى به نفع اقتصادهاى 
عقب  يك  واقع  در  اين  كند.  تغيير  ظهور  حال  در 

نشينى است.

كنفرانس دوم سران 
كنفرانس دوم سران گروه 20 در لندن در واقع ميدان 
جنگى بود براى تعيين ميزان اين عقب نشينى. براى 
ارزيابى ميزان اين عقب بشينى بايد ديد كه توقعات 
است.  بوده   چه  كنفرانس  شروع  از  قبل  سران 
كشورهاى  مطالبات   Rob Davies ديويس  روب 
دوم  شماره ى  در  را  اروپا  اتحاديه ى  و  نوزده گانه 
آوريل "سيتى"، يكى از روزنامه ى مركز مالى لندن، 
به طور كامال فشرده اى خالصه كرده و در زير نام 

سران كشورها آورده است كه به شرح زير است:
 ،Cristina Kirchner 1. آرژانتين: كريسيتنا كيرچنر
رئيس جمهور؛ دادن قدرت راى بيشتر به اقتصادهاى 
در حال ظهور در صندوق بين المللى پول؛ "صندوق" 

وام هاى خود را با شرايطى آسانتر و براى 

پهلوان پنبه هاى بورژوا
 در نمايشگاه لندن

فريدون ناظرى
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نظارت  مكانيزم  بپردازد.  طوالنى تر  مدتى 
"صندوق" بر غفلت ها و اشتباهات تقويت 

شود. 
 Kgalema موتلنده  كزالما  جنوبى:  آفريقاى   .2
كه  اينست  خواهان  جمهور.  رئيس   ،Motlanthe
توسعه ى  بانكهاى  و  جهانى"  "بانك  "صندوق"، 
منطقه اى نقش قويترى داشته  باشند و منابع بهترى 

در اختيارشان گذاشته  شود.    
3. آلمان: آنجال مركل Angela Merkel، نخست 
وزير. اعمال بدون استثناى مقررات و نظارت مناسب 
بر كل بازار مالى، محصوالت، اشخاص دست اندر 
 .Hedge Funds كار و بويژه بر سرمايه هاى تامينى
سرمايه ى  بر  نظارت  براى  كافى  مقررات  وضع 
بانكهائى كه تعديل شده و كمك گرفته اند. اصالح 

"صندوق". 
رئيس   ،Barack Obama اوباما  باراک  آمريكا:   .4
تشويقى  اقدامات  كه  آنست  خواهان  او  جمهور. 
بيشترى انجام گيرد و به طرز فعاالنه ترى "سرمايه هاى 
مسموم" پاک شوند. او مى خواهد قواعد و مقررات 
وقوع  به  بحرانى  ديگر  كه  شوند  اصالح  طورى 
گريزگاه هاى  كار  در  بيشتر  شفافيت  از  او  نپيوندد. 

مالياتى Tax Heaven پشتيبانى مى كند.
نخست   ،Kevin Rudd رود  كيوين  استراليا:   .5
به  شود؛  برابر  دو  حداقل  "صندوق"  منابع  وزير. 
نقش   20 گروه  شود؛  داده  مركزى ترى  نقش  چين 

برجسته ترى در مسايل جهانى داشته  باشند. 
 ،Susilo Bambang 6. اندونزى: سوسيلو بمبانگ
رئيس جمهور. خواهان آنست كه گروه 20 اصولى 
عمومى بر اقدامات تشويقى [يعنى پولهاى داده شده 
درآمد  ميزان  به  آنرا  و  كند  حاكم  سرمايه دارن]  به 
مستمرا  كشور  اين  نمايد.  مربوط  ملى  ناخالص 
خواسته  است كه پولى كمكى براى مخارج جهانى  
و كمك به اقتصادهاى در حال ظهور اختصاص داده 
شود: اين كمك بايد در دسترس اين كشورها باشد، 
رونق.  و  رشد  حال  در  يا  و  باشند  بحران  در  چه 
نمايندگى  در  بيشترى  نقش  "صندوق"  ميخواهد 

كردن نظم نوين جهانى به عهده  گيرد.  
 ،Silvio Berlusconi 7. ايتاليا: سيلويو برلوسكونى
نخست وزير. از اصالح سيستم مالى جهانى حمايت 
مى كند؛ پشتيبان همكارى گروه 8 (كه رياست آنرا 
مقررات  تنظيم  براى    20 گروه  و  دارد)  عهده  به 

مى باشد. 
رئيس    Lula Da Silva سيلوا  دا  لوال  برزيل:   .8
و  يابد  افزايش  وسيعا  "صندوق"  سرمايه   جمهور. 
يك اعتبار 100 ميليارد دالرى براى تجارت جهانى 
مسئوليت  بايد  ثروتمند  كشورهاى  بيايد؛  بوجود 
خود در ايجاد بحران را بپذيرند؛ به اقتصادهاى در 
حال ظهور قدرت تصميم گيرى بيشترى داده شود؛ 
تجارت  مورد  در  دوحه  كنفرانس  صحبت هاى  از 

نتايجى اتخاذ گردد.  
 ،Gordon Brown براون  گوردون  بريتانيا:   .9
كه  را  آنچه  هر  بايد  سران  كنفرانس  وزير.  نخست 
الزم است انجام دهد تا اقتصاد جهان به رشد مورد 
نياز دست يابد؛ اولويت با اصالح نظام بانكى جهان 
و ايجاد شغل است. مخالفت با سياست هاى حمايتى 
مورد تاكيد دوباره قرار گيرد؛ گريزگاههاى مالياتى 

بسته شوند.(1) 
رئيس   ،Abdullah Gul گول  عبداهللا  تركيه:   .10
جمهور. خواهان آنست كه اروپا براى رونق بخشيدن 
به اقتصاد كشورها  تعهد بيشترى بسپارد؛ از سيايت 
حمايتگرانه پرهيز شود؛ كشورهاى ثروتمند كمكهاى 

قول داده شده را پرداخت كنند. 
11. چين: هو جينتائو Hu Jintao، رئيس جمهور. 
و  “صندوق”  در  قويتر  راى  حق  داشتن  خواهان 
ارز  يك  مى خواهد  است؛  موثر  مقررات  گزاردن 

بين المللى به جاى دالر مرسوم شود.(2)  
 Dmitry مدودوف  ديميترى  روسيه:   .12
بانك  و  "صندوق"  جمهور.  رئيس   ،Medvedov
جهانى اصالح شود. قدرت راى و توان تصميم گيرى 

بيشترى به اقتصادهاى در حال ظهور داده شود.   
وزير.  نخست   ،Taro Aso آسو  تارو  ژاپن:   .13
مقررات  بهبود  جاى  به  را  خود  تالش  بايد  سران 
كنند.  متمركز  جهانى  اقتصاد  نجات  روى  مالى 
«گرچه  گفت:  گذشته  ماه  او  كابينه ى  دارائى  وزير 
سرمايه   نرخ  مكفى  مقررات  به  راجع  حاضريم  ما 
بحث كنيم، اما بايد تصميم بگيريم كه كدام مشكل 

در اولويت است».
 King (3)14. عربستان: ملك عبداهللا ابن عبدالعزيز
Abdulla Ibn Abdul Aziz، پادشاه. اصالح بيشتر 
ازياد  با  بايد  بيشتر  سرمايه ى  گذاشتن  "صندوق". 
نفوذ همراه باشد. مى خواهد تصميماتى اتخاذ شود 
نفت  براى  تقاضا  به  اين  از  بيش  كنونى  بحران  تا 

لطمه نزند. 
 Nicolas ساركوزى  نيكوالس  15.فرانسه: 
Sarkozy، رئيس جمهور. همراه آلمان بر اين باورند 
كه احتياجى به دادن بسته ى تشويقى بيشتر نيست، 
بايد  داشت.  سختگيرانه ترى  مقررات  بايد  بلكه 
كرد  محافظت  را  جهانى  مالى  نظام  جديد  ساختار 
سرمايه هاى  مى خواهد  كوشيد؛  آن  استحكام  در  و 
از  مالياتى  گريزگاه هاى  و   Hedge Funds تامينى 

ميان بروند.   
 ،Stephen Harper هارپر  استفن  كانادا:   .16
رشد  بازگرداندن  جهت  در  اقداماتى  وزير.  نخست 
جهانى به عمل آيد؛ تعهد عليه سياست حمايتگرائى؛ 

مقررات بانكى قويتر؛ ازياد منابع "صندوق". 
Lee Myung- 17. كره ى جنوبى: لى ميونگ-بك
Bak، رئيس جمهور. خواهان دادن تعهدى قويتر از 
جانب سران عليه گذاشتن موانع تجارى است؛ بايد 

ركود  با  مقابله  براى  كه  كرد  توافق 
به چه اندازه تشويق مالى بيشتر نياز 

هست.  
كالدرون  فيليب  مكزيك:    .18  
جمهور.  رئيس   ،Philip Calderon
سازمانهاى مالى بين المللى، حمايت 
و  ظهور  حال  در  اقتصادهاى  از  آنها 
شوند.  تقويت  آنها  همكارى  ميزان 
مالى به  اقدامات  جهانى  بحران  عليه 

عمل آيد.
سينگ  مانموهان  هند:   .19
نخست   ،Manmohan Singh
وزير. در كنار برزيل، روسيه و چين 
خواهان دادن قرض بيشترى به اقتصادهاى در حال 
به  خصوصى  سرمايه ى  سقوط  كه  هستند  ظهورى 
عمل  به  اضطرارى  اقداماتى  است.  زده   لطمه  آنها 
"صندوق"  در  بهترى  وجه  به  اقتصادها  اين  تا  آيد 
سازى  اعتماد  جهانى  اقتصاد  در  شوند؛  نمايندگى 

شود؛ سياست حمايتگرانه تشويق نشود.
رئيس   .Vaclav Klaus كالوس  واكالو   .20
اتحاديه ى  نوبتى  پرزيدنت  و  چكوسلواكى  جمهور 
بيشترى  منابع  "صندوق"  كه  اينست  خواهان  اروپا. 
وضع  موثرترى  مقررات  و  باشد  داشته  اختيار  در 

گردد. دادن بسته هاى تشويقى بيشتر الزم نيست.
لندن  كنفرانس  پايانى  اطالعيه ى  به  نگاهى  حال 
بياندازيم. بايد به خاطر داشت كه اين اطالعيه قبال 
 20 گروه  كشورهاى  مالى  و  دارائى  وزيران  توسط 
براى  كشمكشى  ميدان  كنفرانس  بود؛  شده   تهيه 

قبوالندن آن و يا تغيير بعضى فرمولبندى ها بود.

 اطالعيه ى لندن
ما  اختيار  در  اطالعات  اندازه  آن  طبعا  اطالعيه  اين 
شود.  علنى  ديده اند  مصلحت  سران  كه  مى گذارد 
هيتر ستيوارد Heather Steward در شماره سوم 
آوريل روزنامه ى "گاردين"، چاپ لندن، اطالعيه  را 
به  طرزى فشرده آورده است و من خالصه اى از آن 

را در اينجا ميآورم. 

1. اصالح كردن سيستم بانكى جهان
روساى كشورهاى گروه 20 تعهد كردند يك مركز 
جهانى نظارت و مقررات گزار قوى براى بازارهاى 
مالى فراهم آورند كه در خدمت صاحبان سرمايه و 
مردم باشد. براى اينكار "فوروم ثبات مالى"، كه در 
به يسل Basel مستقر است، به “هيئت امناى ثبات 
مالى” تغيير نام خواهد داد و قدرت اجرائى كامل بر 

بانكها و بازارهاى بين المللى خواهد داشت. 

2. خانه  تكانى در بانكها
هماهنگ  و  موثر  اقداماتى  طى  دادند  قول  سران 
پولهاى  از  دالر  ميلياردها  تا  دهند  يارى  را  بانكها 
كنند.  پاک  خود  صورتحساب هاى  از  را  "مسموم" 
به نظر آنها اين امر كمك مى كند تا بانكها بتوانند به 
موسسات اقتصادى و خانواده ها وام پرداخت كنند. 

بيشترى  ذخاير  شد  خواهند  مجبور  بانكها 
نگهدارند تا در آينده  كمتر در خطر بحران 
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قرار گيرند.

3. بازگرداندن رونق
          به اقتصاد جهانى

گوردون براون و اوباما قادر نشدند سران كشورها 
را  آنها  نظر  مورد  تشويقى  بسته ى  تا  كنند  قانع  را 
تريليون   5 دادند  قول  برابر  در  كنند.سران  تصويب 
دالر -  قبال تعهد شده  و بعضا پرداخت شده  - را 
انجام  برمى آيد  دستشان  از  چه  هر  و  گيرند  كار  به 
دهند تا وضع اقتصاد بهبود يافته و به قول خودشان 
ميليونها شغل ايجاد شود. بانكهاى مركزى تا زمانى 
كه براى بازگرداندن رونق الزم است نرخ بهره را در 

كمترين حد ممكن نگه مى دارند.
خواهد  برابر  سه   پول  المللى  بين  صندوق  منابع 
شد و به 750 ميليارد دالر خواهد رسيد. [صندوق 
 500 است  قرار  دارد.  سرمايه   دالر  ميليارد   250
ميليارد،  ژاپن 100  شود.  اضافه  آن  به  دالر  ميليارد 
اتحاديه ى اروپا 100 ميليارد و چين 40 ميليارد دالر 
از  را  بقيه   كه  اميدوارند  سران  پرداخت.  خواهند 
عربستان بگيرند. ملك عبداهللا احتماال در برابر چنين 
سرمايه ى  "گذاشتن  مى گويد  كه  است  درخواستى 

بيشتر بايد با ازياد نفوذ همراه باشد."]
ساير بانكهاى توسعه ى چند جانبه  نظير بانك آسيا 

100 ميليارد دالر خواهند گرفت.

4. تقويت موسسات بين المللى
واشنگتن  "توافق  مرگ  براون  گوردون 
كه  كرد  اعالم  را   "Washington Consensus
مى شد،  ليبراليزه  مى بايست  مالى  بازار  آن  طبق  بر 
خصوصى سازى در دستور قرار مى گرفت و هيچ 
قيدى پيش پاى سرمايه  گذاشته نمى شد. اين توافق 
توسط "صندوق بين المللى پول" و "بانك جهانى" 
برتون  مخلوق  مالى  موسسه ى  دو  اين  شد.  اعالم 
"صندوق"  از  بودند.   Bretton Woods وودز(4) 
خواسته  خواهد شد تا نقش قويترى در نظارت بر 

سيستم مالى جهانى به عهده بگيرد.
بانك جهانى و "صندوق" به طريقى مدرنيزه ميشوند 
حال  در  اقتصادهاى  به  موثرترى  و  بيشتر  نقش  تا 
ظهور داده شود. روساى بانك جهانى و "صندوق" 
ديگر توسط آمريكا و اروپا تعيين نميشوند. آنها بر 
اساس "شايستگى" تعيين مى گردند. اين عقب نشينى 
سرمايه هاى آمريكائى و اروپائى در مقابل سرمايه هاى 

چينى و بقيه ى اقتصادهاى در حال ظهورميباشد.

5. رونق بخشيدن به تجارت جهانى
بخش  طريق  از  و  دولتى  پول  با  دادند  قول  سران 
خصوصى 250 ميليارد دالر به امور مالى مربوط به 
تجارت جهانى كمك كنند. اين پول به آن كشورهاى 
نيازمندى قرض داده خواهد شد كه مراكز كاريشان 
بدليل از بين رفتن نقدينگى در خطر بسته شدن قرار 

گرفته اند.
براون گفت كه سران گروه 20 در كنفرانس واشنگتن 
حمايتگرانه  سياست  كه  دادند  تعهد  نوامبر]   15]
Protectionism اتخاذ نكنند. اين تعهد تا پايان 
سال 2010 تمديد شد. [بانك جهانى اخيرا خبر داد 
كه از كنفرانس اول سران تا آخر مارس 17 كشور از 

گروه بيستگانه بر موانع تجارتى خود افزوده اند.]

6. تامين كردن يك بهبودى اقتصادى 
عادالنه و با دوام براى همه

را  درآمد  كم  كشورهاى  به  كمك  قول هاى  آنها 
گوناگون  منابع  از  دالر  ميليارد   50 كردند.  دوباره 
تامين ميگردد و از طريق صندوق بين المللى پول به 

اين كشورها قرض داده خواهد شد. 
سران پيمان بستند كه در برگشت به كشورهاى خود 
از طريق تزريق نقدينگى، سرمايه گزارى در آموزش 
استخدام  مورد  در  فعال  سياست هاى  و  پرورش  و 

كسان بويژه آسيب پذير به رشد كمك كنند.
ماه  در  كه  بعدى  كنفرانس  در  دادند  قول  سران 
مورد  در  شد  خواهد  برگزار  كپنهاگ  در  دسامبر 
مورد  در  بگيرند.  جدى  تصميمات  زيست  محيط 
اين بند مى توان گفت: بزک نمير بهار مياد + كمپزه 

با خيار مياد]

اعتراضات و خواست هاى مردم
بحران اخير خشم زيادى را در ميان مردم و به ويژه 
كارگران بريتانيا عليه سرمايه ى مالى دامن زده است. 
طبعا ضديت با كل نظام سرمايه دارى در ميان بخشى 
هنوز  اما  دارد،  وجود  چپ  مبارزين  و  كارگران  از 
مطالبات  بيان  و  خشم  اين  بيان  براى  نيست.  قوى 
لندن  در  تظاهرات هائى  و  ها  راهپيمائى  گوناگون 

برگزار شد.

راهپيمائى و گردهمائى 30 مارس
بداريد"   مقدم  را  "مردم  بنام  ائتالفى  گروهى 
شهر  مركز  از  مارس  شنبه 30  روز  تا  داد  فراخوان 
لندن بطرف هايد پارک راهپيمائى كنند و به سخنان 
سخنرانا ن گوش دهند. اين گروه شامل اتحاديه هاى 
كارگرى و 150 بنگاه خيريه بود. آنها اكسيون خود 
را  تحت شعار "كار، عدالت محيط زيست" سازمان 
داند. پليس لندن اعالم كرد كه 35 هزار نفر در اين 
رسانه هاى  كردند.  شركت  گردهمائى  و  راهپيمائى 
خط رسمى حدود يك هفته پيش از آكسيون راجع 
و  بانك ها  عليه  گسترده  خشونت  اعمال  امكان  به 
بانكدارها و نيروهاى پليس توسط راهپيمايان تبليغ 
كردند و مردم را ترساندند. در غير اينصورت تعداد 

بسيار بيشترى شركت ميكردند. 
نوشته  كنندگان  شركت  از  بعضى  پالكاردهاى  بر 

شده بود:
كارگران را كمك كنيد و نه بانكدارها را. ما خسارت 
و  درآمد  شغل،  از  نميكنيم.  پرداخت  آنهارا  بحران 
خدمات عمومى دفاع كنيم. كار مناسب براى همه. 
در  پوند   8 به  و  يابد  افزايش  بايد  دستمزد  حداقل 
ساعت برسد. ما به فضاى سبز احتياج داريم. زمين 
مسكن  كار،  ايجاد  حكومت براى  بدهيد.  نجات  را 
مناسب و آموزش پر محتوا بايد سرمايه گزارى كند.

اتحاديه ها  كنگره ى  كل  دبير  جمله  از  و  سخنرانان 
 20 گروه  سران  از  را  خواستها  آن  تحقق   TUC
را  بانكدار  مشتى  آز  و  حرص  آنها  كردند.  تقاضا 

عامل بحران شمردند.
سودمند.  هم  و  مضرند  هم  آكسيون ها  اينگونه 
نمايندگانش  و  سرمايه   به  نسبت  چون  زيانبارند 
ايجاد توهم مى كنند و اجازه نمى دهند خواست هاى 
كه  آكسيون ها  اين  شود.  راديكال  كارگران  توده ى 

خواست  است  برجسته  آن  در  اتحاديه ها  نقش 
بيكاران را مطرح نمى كند. 

ميدانى  كه  است  اين  در  آكسيون ها  اينگونه  سود 
آن  در  گوناگون  گرايشهاى  و  اعتراض  براى  است 
نيز  سرمايه   ضد  گروههاى  مى يابند.  حضور  امكان 
با مطالبات و شعارهاى خاص خود در اين آكسيون 
شركت داشتند. آنها بحران را ذاتى نظام سرمايه دارى 
كردند كه سيستم از كار  به حساب آورده و اعالم 
حكومتهاى  براندازى  خواهان  آنها  است.  افتاده 
سيستم  بجاى  بديل  يك  گذاشتن  و  سرمايه دارى 

سوخت و ساز كنونى بودند.

اعتراضات روز اول آوريل
در اين روز سه راهپيمائى و تجمع در سه نقطه ى 
لندن انجام گرفت. دو تجمع، كه مربوط به طرفداران 
محيط زيست و جنبش ضد جنگ بود، طبعا سرمايه  
برگزار  آرام  و  نكشيدند  چالش  به  آنرا  پليس  و 
گرديدند. تجمع سوم كه متعلق به نيروهاى موسوم 
به "ضد سرمايه دارى" بود بى خشونت پيش نرفت. 
گروههاى ضد سرمايه دارى از چندين ايستگاه قطار 

انگليس  بانك  طرف  به  لندن  زمينى  زير 
راهپيمائى كردند و در مقابل بانك انگليس 
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شعارها  گردآمدند.  اطراف  خيابانهاى  و 
خشم  اما  بود،  سرمايه دارى  ضد  اساسا 
واقعى بر عليه بانكداران و سرمايه ى مالى 
طور  به  بانكدار  چندين  پيكره ى  درآمد.  نمايش  به 
در  قوا  تمام  با  پليس  شدند.  آويخته  دار  به  نمادين 
محدود كردن چند هزار نفرى كه در اين تظاهرات 
تحريكات  نتيجه ى  در  كوشيد.  داشتند،  شركت 
پليس  افراد  از  يكى  آمد.  پيش  درگيريهائى  پليس 
اين  بنام  روزنامه فروش  كارگر  يك  شورش  ضد 
توملينسون Ian Tomlinson را با باتوم زد و او را 
هل داده روى زمين انداخت و موجب كشته شدن 
او گرديد. روزنامه ى گاردين، چاپ لندن، يك ويدو 
از چگونگى حمله پليس به اين و مرگ او را پخش 
كرد. يك گروه چند نفره از آنارشيستها شيشه هاى 
اين  تصاوير  شكستند.  را  اسكاتلند  سلطنتى  بانك 
اكسيون طبق معمول صفحه ى اول تمام روزنامه هاى 
كرد.  پر  را  رسمى  خط  رسانه هاى  و  راستى  دست 
كه  كنندگان  تظاهر  عليه  پليس  امسال  خشونت  اما 
فيلمبرادرى شده و پخش گرديد و مخصوصا مرگ 
اين توملينسون ميدان زيادى براى تبليغات ضد چپ 

به رسانه هاى مرتجع نداد.

نتيجه:
از  بعد  و  قبل  سران  از  كه  وتصاويرى  عكسها 
طريق  از  شادى  و  اميد  گرديد  پخش  كنفرانس 
را  خنده ها  اين  بايد  اما  ميكرد.  منعكس  را  خنده ها 
سران  آورد.  حساب  به  دوربين  مقابل  "خنده"ى 
ويرانگر  بحران  دل  در  سرمايه دارى  كشورهاى 
كشمكشهاى  مشغول  بسته  درهاى  پشت  و  كنونى 
حاد و سنگينى بودند. اين كشمكشها سالهاست كه 
و  اروپائى  سرمايه هاى  آمريكائى،  سرمايه هاى  بين 
سرمايه هاى اقتصادهاى در حال ظهور وجود دارد. 
اين كشمكش ها با خنده  پيش نرفته، بلكه دولت ها 
شروع  از  پيش  داده اند.  نشان  دندان  و  چنگ  بهم 
سازمان  رئيس  و  جهانى  بانك  رئيس  كنفرانس 
اگر  كه  كردند  اشاره  متفاوتى  سخنرانيهاى  در  ملل 
امكان  نشود،  پيدا  كنونى  مشكالت  براى  حلى  راه 
وسيعا  تهديدها  اين  هست.  جهانى  جنگ  شروع 
گوشهاى  به  كه  گرديد  پخش  آنقدر  نشد.  پخش 
و  چين  به  رو  طبعا  تهديدى  چنين  برسد.  معينى 
هر  تعديل  خواستار  كه  دارد  همراهش  كشورهاى 
آمريكا در دنيا هستند.  بيشترامتيازات اقتصادى  چه 
خود چين بدليل اينكه هنوز اقتصادش داراى رشد 
اقتصادى  و  سياسى  لحاظ  به  و  است  صدى  در   6
در  نميتواند  دارد  كشورها  ساير  از  بهتر  وضعى 
نزند.  سازش هائى  به  دست  جنگ  تهديد  برابر 
كشور  اين  كه  ميدهد  نشان  كنفرانس  دستاوردهاى 
بحران  دل  در  اما  است.  كرده   زيادى  سازشهاى 
و  آورد  خواهند  دوام  كى  تا  سازش ها  اين  كنونى 
سران كشورهاى امپرياليستى و سرمايه هاى بزرگ تا 
كى مى توانند در مقابل دوربين ها به شيوه ى بازيگران 
داد.  خواهد  جواب  اينرا  زمان  بخندند؟  هاليود 
كنفرانس لندن البته تعديل هائى به نفع سرمايه هاى 
اروپائى و اقتصادهاى در حال ظهور ايجاد كرد. اما 
كه  نيست  اين  زمين  كره ى  انسان  ميلياردها  مشكل 
چين رهبر جهان باشد يا آمريكا. سرمايه دارى چين 

در استثمار، تباه كردن كارگران و به كشت دادن آنها 
در معادن و مراكز كارى يكى از سياهترين پرونده ها 
را دارد. در حال حاضر  مسئله و مشكل پيدا كردن 
راهى براى  نجات بشريت از بحران ويرانگر كنونى 
است. اسناد كنفرانس نشان ميدهد در اين مورد هيچ 
گام اميدوار كننده ئى برداشته نشد و نميتوانست هم 
برداشته شود. اين بحران ريشه در نظام سرمايه دارى 
دارد و به نظر خيلى از كارشناسان بحرانى ساختارى 
است. به اين دليل سرانى كه خود بخشى از مشكل 
هستند نمى توانند گامى اساسى در جهت حل بحران 

بردارند، چنانكه برنداشتند. 
كشتى سرمايه دارى به گل نشسته و به نظر نمى رسد 
بتوان آنرا از گل بيرون كشيد. جهان به نقطه ئى رسيده 
كه بايد بديل اين سيستم ويرانگر يعنى سوسياليسم 
و  برمى گردد  بريتانيا  به  كه  آنجا  تا  شود.  مستقر 
تظاهرات و اعتراضات هم نشان داد نيروئى در ميان 
كارگران و چپ ها وجود ندارد كه بتواند سهمى قابل 
كشورهاى  ميان  در  كند.  بازى  مسير  اين  در  توجه 
نمى خورد،  چشم  به  نيروئى  چنين  هنوز  هم  ديگر 
و  مبارزات  كشورها   همه ى  كارگران  ميان  در  اما 
زمان  گذشت  با  كه  است  جريان  در  تالش هائى 
ميتواند بسترى براى شكل گيرى چنين بديلى باشد. 
اين بديل پا به پاى تقويت كمونيسم ضد استثمارى 
كارگران شكل خواهد گرفت. شواهد به ميدان آمدن 
اين گرايش در مبارزات كارگرى در جهان مشهود 
شكل  هر  به  و  اندازه  هر  به  كمونيستى  هر  است. 
كه ميتواند بايد در تقويت اين گرايش و كمك به 

شكل گيرى چنين نيرويى نقش خود را ايفا كند.
16 مى 2009

لندن

(1) يكى از هدفهاى اصلى براون و اوباما تحميل يك 
بسته ى تشويقى 2 تريليون دالرى به سران بود كه در 
آن ناكام ماندند. اگر اين بسته ى تشويقى پرداخت 
ميشد آمريكا و بريتانيا، به عنوان سرمايه داران بزرگ 
مالى از آن برخوردار ميشدند. به جاى آن يك تريليون 
و 100 ميليارد دالر تصويب شد كه به عنوان قرض 
قرار  ظهور  حال  در  اقتصادهاى  اختيار  در  اعتبار  و 
براون  و  اوباما  آبروى  حفظ  براى  گرفت.  خواهد 
اخير  مبلغ  انگليسى   – آمريكائى  رسانه هاى  اكثر 
كردند. قلمداد  اوباما   / براون  دستاورد  عنوان  به  را 

(2) چين در عمل رهبرى اقتصادهاى در حال ظهور 
روزنامه ى  اما  داشت.  را  اروپا  و  آمريكا  برابر  در 
"سيتى" با محدود كردن خواست رئيس جمهور به 

خود چين اين نقش را كمرنگ مى كند.    

بدليل  فقط  گروه 20  بين  در  عربستان  حضور   (3)
ثروت عظيم نفتى آنست. در هر دو كنفرانس قصد 
دوم  كنفرانس  در  بود.  عبداهللا  ملك  زدن  تيغ  سران 
اوباما با او ديدار ويژه داشت. تاكنون طرف دم به تله 
نداده است. سرمايه دارى چون او ياد گرفته است كه 
در يك كشور تحت سلطه فقط به موقعيت كشورى 
يك  عنوان  به  موقعيتش  به  بلكه  نكند،  اتكا  خود 

سرمايه دار در دنيا نيز متكى باشد.  

و  مالى  سياستهاى  مجموعه ئى  توافق  اين   (4)  
وضع   1944 سال  در  كه  مى گيرد  بر  در  را  پولى 
گرديد و به سرمايه هاى آمريكائى امكان داد تا در 
به  را  امورات  و  بزنند  را  اول  حرف  اقتصاد  جهان 
واشنگتن"  "توافق  دهند.  سو  و  سمت  خود  نفع 
نئوليبراليسم  اساس  بر  مالى  سياستهاى  مجموعه ئى 
اقتصادى بودند كه در 1989 تدوين گرديد و نفوذ 
كرد.  مسجل  را  اروپائى  و  آمريكائى  سرمايه هاى 
مراكز  تا  ميدهد  امكان  دولتها  به  توافق  اين  الغاى 
يا  و  دولتى  را  ورشكسته  خدماتى  و  صنعتى  مالى، 

نيمه دولتى كنند. 

اگر زنده ای مگو: هرگز!
هيچ يقيني را يقين نيست

از پي كالم ستمگران

صدای ستمديدگان خواهد آمد

چه كسي ميتواند بگويد هرگز؟

دوام استثمار از كيست؟

از ما

ختام استثمار از كيست؟

باز هم از ما

اگر از پا افتاده ای، برخيز

اگر شكست خورده ای، باز بجنگ

چگونه مي توان بازداشت

آنكس را كه جايگاه خويش شناخته

بدان كه شكست خوردگان امروز

فاتحان فردايند

و "هرگز" به "هم امروز" تبديل مي شود.

برشت 



               
            

اكنون كه در حال نوشتن اين مطلب هستم شاخص 
حد  ترين  پايين  به  نيويورک  سهام  و  بورس  بازار 
و  كرده  سقوط  گذشته  سال   6 ظرف  در  خود 
سرمايه گذاران و موسسات بزرگ مالى را به ورطه 
نااميدى و يأس كامل از بابت وضعيت وخيم اقتصاد 

جهان سرمايه دارى فرو كشانده است.
مالى  هاى  بنگاه  و  سرمايه گذاران  اين  از  يك  هر 
سرخوردگى  چنين  يك  براى  اى  كننده  قانع  داليل 
و يأس عميقى دارند. اقتصاد جهان سرمايه دارى بر 
اساس برآورد عمده ترين نهادهاى بين المللى، در 
سال جارى دچار آن چنان انقباض و ركود شديدى 
نظير  بى  سو  اين  به   1940 دهه  از  كه  شد  خواهد 
كشورهاى  اقتصاد  به  تنها  كه  اى  پديده  باشد،  مى 
سرمايه دارى پيشرفته و ثروتمند محدود نمى گردد 
نقاط  همه  به  آن  ويرانگر  و  مخرب  اثرات  دامنه  و 

جهان گسترش يافته است.
اجازه بدهيد سرمايه داران و بنگاه هاى سرمايه گذارى 
كارگران  اين  حقيقت  در  زيرا  كنيم  فراموش  را 
هستند كه در مقياسى جهانى ناخواسته متحمل رنج 
جارى  عميق  بحران  و  ركود  قبل  از  فراوان  درد  و 

مى گردند.
در  بيكاران  رقم  متحد  ملل  سازمان  تخمين  مطابق 
مقياس بين المللى در سال 2009 به مرز 220 ميليون 
نفر خواهد رسيد. البته الزم به ياد آورى است كه 
برآورد فوق ميليون ها نفرى را كه از بيكارى پنهان 
رنج مى برند و قادر به يافتن شغلى واقعى نيستند 
مشاغل با  گروه از  گردد، هم چنين آن  نمى  شامل 
دستمزدهاى بسيار ناچيز كه 20 درصد كل مشاغل 
اختصاص  خود  به  را  جهان  سرتاسر  در  موجود 

داده اند مشمول آمار مذكور نمى گردد.
جهان  از  ديگر  اى  نقطه  در  جارى  بحران  دنبال  به 
 11 از  كشور  اين  اقتصاد  رشد  نرخ  چين،  يعنى 
درصد در سال گذشته به 5 درصد در سال 2009 
ساير  اقتصاد  دامنگير  وضعيتى  چنين  نمود،  سقوط 
ژاپن  دولت  است.  گرديده  نيز  آسيايى  كشورهاى 
اخيرا اعالم كرد اقتصاد اين كشور به نحوى كه در 
27 سال گذشته بى سابقه مى نمايد از ناحيه ركود و 
انقباض شديد حاصل از بحران اقتصاد سرمايه دارى 

جهانى متحمل خسارات فراونى شده است.
هم چنين اقتصاد سنگاپور و ساير كشورهاى جنوب 
روبرو  جدى  هاى  آسيب  و  لطمات  با  آسيا  شرقى 
كشورهاى  به  آنها  صادرات  كه  بطورى  هستند، 

اروپايى و آمريكا تقريبا مختل شده است.
دامنه بيشترين آسيب هاى برآمده از بحران دامنگير 
كشورهاى  متوجه  جهانى  سرمايه دارى  اقتصاد 
اروپاى شرقى مى باشد. با توجه به وضعيت وخيم 
موجود، اكنون طبقه حاكم در اين كشورها به ويژه 
مدل  پذيرش  قبل  از  كه  عظيمى  خسارات  از  بعد 
شده  آنها  شهروندان  نصيب  اقتصاد  كاپيتاليستى 
است، بايد به مردم توضيح بدهند كه چرا با نرخ 10 

درصدى ركود و انقباض شديد اقتصادى در يكسال 
اخير روبرو هستند.

از  كشورها  اين  از  تعدادى  كه  آن  بارتر  مصيبت 
جمله مجارستان، لهستان، چك، رومانى، بلغارستان 
اين  از  قبل  بالتيك،  حوزه  كوچك  كشورهاى  و 
مبالغ هنگفتى را با هدف دستيابى به رشد و رونق 
مدل  از  بردارى  الگو  با  خود  نظر  مورد  اقتصادى 
و  انگليسى  و  آمريكايى   شيوه  به  اقتصادى  توسعه 
ساير كشورهاى اروپاى غربى به هدر دادند، بى آنكه 
نتيجه اى مطلوب حاصل شود. اين كشورها كه در 
راه  مزاياى  از  طريق  اين  از  كردند  مى  تصور  ابتدا 
رشد سرمايه دارى بهره مند خواهند شد در پايان با 
بدهى عظيمى روبرو شدند كه ناگزير به باز پرداخت 
آن به صورت فرانك سوئيس، يورو و حتى ين ژاپن 

هستند.
اين  اقتصاد  براى  وخيمى  نتايج  اجبارى  چنين 
كشورها به دنبال داشته زيرا از سويى در حالى كه 
هزينه بازپرداخت ماهيانه بدهى ها به يورو به شكلى 
سرسام آور افزايش نشان مى دهد. تنها طى چند ماه 
نخست سال جارى از ارزش پول ملى اين كشورها 
سوى  از  و  است  شده  كاسته  درصد   30 ميزان  به 
همزمان  كشورها  اين  شهروندان  از  بسيارى  ديگر 
در حال از دست دادن مشاغل و نيز خانه هاى خود 

هستند.
تمركز فشارعميق ترين بحران اقتصادى از دهه 1930 
به اين سو متوجه بزرگترين اقتصاد سرمايه دارى در 
جهان يعنى اقتصاد اياالت متحده آمريكا است. نرخ 
 14 توليدى  ارزش  توان  با  عظيم  اقتصاد  اين  رشد 
تريليون در سال اكنون به 5 درصد در سال سقوط 
يافته،  افزايش  شتابان  شكلى  به  بيكارى  نرخ  كرده، 
ميليون ها تن با خطر تخليه اجبارى منازل مسكونى 
خود مواجهند و دستمزدها به شدت رو به كاهش 

گذاشته اند.
در تالشى از سر يأس و نا اميدى مطلق دولت اوباما  
در  كه  مالى  موسسات  و  ها  بانك  نجات  هدف  با 
واقع اولين جرقه شعله هاى سوزان بحران اقتصادى 
جارى را بر افروختند، چندين تريليون دالر از خزانه 
دولت را به اين امر اختصاص داده، ليكن در عوض، 
معضل افزايش بدهى ها در بخش عمومى را سبب 

شده است.
و  كارگران  جيب  از  بخشى  حاتم  اين  پى  در 
توده هاى مردم، هزينه و قيمتى كه ماليات دهندگان 
از اين بابت مى پردازند دو برابر آن مبلغى است كه 
در سرفصل جنگ ويتنام و تقريبا نيمى از هزينه اى 
جنگ  ايام  در  آمريكا  مردم  كه  شود  مى  شامل  را 
اين  در  بودند.  آن  پرداخت  از  ناگزير  جهانى  دوم 
تنها  مردم  هاى  توده  و  كارگران  سقوط،  سراشيبى 
با از دست دادن مشاغل خود قيمت و هزينه هاى 
ناشى از بهم ريختگى و گسست در سازمان اقتصاد 
طريق  از  آنان  بلكه  پردازند،  نمى  را  دارى  سرمايه 

مالكيت  سلب  دستمزدها،  كاهش  فشار  تحمل 
منازل مسكونى و افزايش ماليات ها، هزينه يارى به 
بانك ها و بنگاه هاى مالى ورشكسته سرمايه دارى 

را ناخواسته متحمل مى گردند.
چشم  به  انگلستان  در  نيز  مشابهى  وضعيت  چنين 
 40 با  امالک  بازار  در  كسادى  و  ركود  خورد.  مى 
درصد سقوط همراه مى باشد. ركود بورس لندن كه 
به اندازه كسادى بازار خواهر خوانده اش در آمريكا 
بورس  بازار  پسندى  خود  به  است  شديد  و  وخيم 
و  تحقيرآميز  لبخندى  سازى 90  خصوص  دهه  در 

ظالمانه مى زند.
فروشندگان  كه  را  زمانى  آن  آوريم  مى  ياد  به 
گفتند  مى  خصوصى،  بخش  به  عمومى  ثروت هاى 
اگر با روند تبديل شركت هاى ساختمانى به بانك ها 
و  ملكى  معامالت  هاى  بنگاه  به  ها  بانك  تبديل  و 
تبديل خرده فروشان به وام دهندگان و رباخواران 
موافقت كنيم، از قبل خريد سهام سودهاى كالن به 
چنگ خواهيم آورد، اما مضحك آن كه اكنون ارزش 
سهام هالى فاكس Halifax يعنى بزرگترين شركت 
ساختمانى در بريتانيا تقريبًا به صفر رسيده و توسط 
شده  بلعيده  بانكى  سيستم  كردن  ملى  نيمه  فرآيند 
كام  تله  بريتيش  مخابراتى  كمپانى  چنين  هم  است. 
British Telecom كه در دهه 80 خصوصى شده 
بود و در دهه 90 بار ديگر نوسازى گرديد، اكنون 

تقريبا فلج گرديده، از ركود شديد رنج مى برد.
واقعيت اين است كه به دليل بحران موجود، اقتصاد 
بريتانيا در حال ركود و انقباضى شديد با نرخ بيش 
از 4 درصد در سال است و در ميان هفت قدرت 
صنعتى جهان سرمايه دارى دچار بدترين وضعيت 
در عرصه كارآيى اقتصادى مى باشد. اين در حالى 
است كه تا چندى پيش حزب كارگر انگلستان بويژه 
غير واقعى  و  آميز  مبالغه  ادعايى  در  براون  گوردون 
مدعى شده بود كه عمر سيكل هاى ركود ـ رونق 
تحت  كشور  اين  دارى  سرمايه  اقتصاد  دامنگير 
حاكميت وى و حزب كارگر براى هميشه به پايان 
رسيده است. با تكيه بر چنين دعاوى كذبى، حزب 
كارگر بريتانيا نشان داد كه در مقايسه با اپوزيسيون 
محافظه كار خود در رابطه با معضل بحران، بسيار 
انكار  و  حاشا  اهل  بيشتر  حتى  و  تر  لوح  ساده 

واقعيت هاى موجود اقتصادى مى باشد.
جارى،  بحران  فزاينده  تعميق  از  بعد  كه  آن  جالب 
آزاد  بازار  آتشه  دو  حامى  يك  از  براون  گوردون 
لندن  بورس  براى  مقررات  كمترين  وضع  مدافع  و 
هاى  بنگاه  و  ها  كمپانى  ماليات  كاهش  مشتاق  و 
بزرگ تجارى و مالى و يكى از اصلى ترين  حاميان 
خصوص سازى، يك شبه به سياستمدارى طرفدار 
پرشور سياست هاى كينزى در خصوص وام ها و 
هزينه هاى بخش عمومى و وضع قوانين براى تنظيم 

عملكرد بانك ها و اعمال كنترل بر پرداخت 
بانكهاى  مديران  به  كالن  پاداش هاى 

نوشته: مايكل رابرتسركود بزرگ
ترجمه: بيژن رنجبر
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خامنه اى در 22 ارديبهشت وارد سنندج شد و از 
و  بسيجى  پاسدار،  شخصى  لباس  هزاران  طرف  
مورد  بودند  كرده  صادر   سنندج  به  كه  مزدورى 
در  كنندگان  استقبال  اين  گرفت.  قرار  استقبال 
تدابير  ميان  در  و  مسلح  نيروى  هزاران  حلقه ى 
شديد امنيتى مشهود ديگر جرات كردند به اين كار 
دست زنند. خامنه اى در ميان تدابير امنيتى ياد شده، 
كه نمايش وحشت رژيم از مردم كردستان بود، به 
ميدان آزادى رهسپار شد و در آنجا سخنانى ايراد 
كرد. او در اين سخنرانى مبارزه ى انقالبى و رواى 
تحقق  براى  كردستان  زحمتكش  مردم  و  كارگران 
حقوق ملى و طبقاتيشان را به بيگانگان نسبت داد. 
بر بستر اين توهين از مردم خواست تا با حاضر 
و  بروند  راى  صندوقهاى  پاى  در  وسيع  شدن 

پشتيبانى خود را نسبت به حكومت نشان دهند. 
طبعا  كردستان  به  خامنه اى  سفر  اهداف  از  يكى 
دعوت مردم به شركت وسيع در انتخابات بود. اما 
اينها مردمى هستند كه از همان سى سال پيش، يعنى 
از لحظه ى تحريم ميليونى همه  پرسى "جمهورى 
اسالمى آرى يا نه" تا كنون با اين حكومت جهل 
انتظار  قابل  كامال  بنابراين  جنگند.  در  سرمايه   و 
يك  با  پيش  سال   4 همچون  مردم  اين  كه  است 
جرثومه ى  ياوه گوى اين  "نه "ى بزرگ توى دهان 
ارتجاع بكوبند. اما گذسته از تشويق به شركت در 
كردستان  به  خامنه اى  سفر  ديگر  هدف  انتخابات 
نشان دادن قدرت نظامى و سركوبگرانه ى رژيم به 
كارگران و مردم مبارز و تالش براى ترساندن آنها 
بود. اعزام 14 لشكر سپاه در كنار نيروهاى ويژه ى 
لباس  نيروى  هزاران  اعزام  و  خامنه اى  محافظ 
بزرگ  پادگان  يك  به  سنندج  تبديل  و  شخصى 
هدفى ديگر جز اين را تعقيب نمى كند. چرا رژيم 
به اين مانور نظامى در دژ دفاع از حقوق كارگران و 
مردم زحمتكش كردستان نياز دارد؟ چرا جمهورى 
طريق  اين  از  و  كردستان  كارگران  بايد  اسالمى 
كارگران ايران را با چنين مانورهائى مواجه كند؟ 
دليلش آشكار است. سنندج و كارگرانش، سنندج 
پيشمرگش،  مادران  و  سنندج   پيشمرگانش،  و 
سنندج و مادران جانباختگانش و سرانجام سنندج 
و زنان و مردان انقالبى و كمونيستش از سى سال 
پيش تا كنون پيشتاز مبارزه  عليه جمهورى اسالمى 
مبارزين،  بوده اند.  ايران  در  سرمايه دار  طبقه   و 
انقالبيون و كمونيست هاى اين دژ دفاع و تعرض، 
در طى سى سال گذشته  دست در دست كارگران 
و  رژيم  كليت  ايران  ديگر  بخش هاى  مبارزين  و 
سيستم سرمايه دارى را به چالش كشيده اند. آنها در 
حال حاضر با كوله بارى از تجربه  و سنت مبارزاتى 
و  رژيم  اين  برابر  در  قبل  از  مصمم تر  انقالبى  و 

با  آنها  ايستاده اند.  سرمايه دار  طبقه ى 

سفر خامنه اى 
و ترس رژيم 

از مردم كردستان

هاى  بانك  نمودن  ملى  حتى  و  ورشكسته 
ورشكسته تبديل شده است.

گوردون  قبال  بالهتى!  و  رياكارى  عجب 
با  بريتانيا  دارى  سرمايه  كه  بود  شده  مدعى  براون 
اياالت  نئوليبراليستى  هاى  سياست  از  الگوبردارى 
متحده آمريكا مى تواند به يك رشد عظيم و درون 
زاى اقتصادى بدون ابتال به عارضه ركود و يا سيكل 
كالم  جان  موضوع،  اين  يابد.  دست  رونق  ـ  ركود 
اصلى ترين رهنمودهاى اقتصادى او بود، اما اكنون 
ناگزيز اعتراف مى كند اقتصاد بريتانيا با شديدترين 
مواجه  گذشته  سال  يكصد  طى  بحران  و  ركود 

است.
سودپرستى  كه  بريتانيا  هاى  بانك  ارشد  مديران 
اين  در  مالى  بحران  اوليه  جرقه  آنان  آزمندانه 
حضور  پارلمان  در  اخيرا  افروخت  بر  را  كشور 
موجود  بحران  چگونه  كه  دهند  توضيح  تا  يافتند 
وقوع  احتمال  هرگز  كردند  اعتراف  آنان  آمد.  پديد 
چنين بحرانى را پيش بينى نمى كردند، اين بحران 
هاى  طرح  و  ها  برنامه  همه  سونامى  طوفان  مانند 
هوشمندانه مالى و سرمايه گذارى هاى حساب شده 

را درهم پاشيد.
آنان به سياستمداران گفتند امكان پيش بينى چنين 
مانند  درست  است،  بوده  ميليون  در  يك  بحرانى 
اينكه هيچ كس فكر نمى كرد ممكن است قوهاى 

سياه رنگ هم در جهان وجود داشته باشد.
عذر و بهانه هايى اين چنينى از سوى گوردون براون 
نيز در نشست وزراى اقتصاد گروه هفت تكرار شد، 
مشخص  كه  سهمگين  تندبادى  مانند  مالى  بحران 

نبود از كجا مى وزد، همه چيز را درهم كوبيد.
 Bank بانك انگليس مطابق با الگوى "ثبات مالى" 
ظهور  توانستند  نمى  بانكداران   ،of England
بينى  پيش  را  اعتبارات  نظام  شكستن  درهم  پديده 
كنند زيرا سابقه "مدل هاى ريسك هاى احتمالى" 
Risk Models به ده سال پيش بر مى گردد و حال 
اينكه سرمايه دارى قبل از اين بارها دچار ركود و 
هاى  ريسك  هاى  "مدل  واقع  در  بود.  شده  بحران 
احتمالى" به آنان مى گفت بحرانى از اين نوع امكان 
دارد در هر 13,5 ميليارد سال يكبار اتفاق بيفتد. به 
براى  اخير  ماه  هيجده  طى  كه  آنچه  ديگر  عبارت 
سرمايه دارى اتفاق  بريتانيا و اقتصاد جهان  اقتصاد 
محال  امرى  بانكداران  مالى  الگوهاى  مطابق  افتاد 

مى نمود.
تا قبل از اين جدا از ماركسيست ها حتى صداهاى 
هر چند ضعيف و معدودى در ميان تئوريسين هاى 
برآمد  كه  رسيد  مى  گوش  به  نيز  بورژوازى  خود 
بحرانى عميق را از درون رشد عظيم اما غير واقعى 
و جعلى سرمايه ى حاصل از ارائه اعتبارات بانكى 
با بهره نازل، افزايش ناگهانى قيمت امالک، صعود 
مستمر ارزش سهام در بازار بورس كه به هيچوجه 
هماهنگ  واقعى  توليدات  ارزش  گسترش  روند  با 
هشدار  صداهاى  ليكن  كردند،  نبود، پيش بينى مى 
بابت  از  بانكداران  هيجان  و  شور  ميان  در  دهنده 
دريافت پاداش هاى هنگفت از سوى سرمايه گذاران 
از  آورده  باد  و  نجومى  هاى  ثروت  به  كه  ثروتمند 
يافته  دست  سهام  و  امالک  بهاى  افزايش  رهگذر 

بودند، جملگى محو و ناپديد گرديدند.
اكنون همه آنان اعم از بانكداران، سرمايه گذاران و 
سياستمداران خواهان وضع مقررات هستند و يا اين 
كه شور و هيجان سابق خود را در طرفدارى از بازار 
آزاد از كف داده اند و جاى آن را فغان و ناله هاى 
دلخراش و مرگبار و مصيبت آميزى گرفته است كه 
به هيچ يك از عذرها و بهانه هاى رقت انگيز مبنى 
بودن  احتراز  قابل  غير  يا  و  بينى  پيش  قابل  برغير 
همه  تدريج  به  و  گذارند  نمى  وقعى  كنونى  بحران 
ابعاد فساد و تباهى سيستم موجود را از نهانگاه هاى 

خود بيرون مى كشند.
عميق  نحوى  به  دارى  سرمايه  كه  آن  موازات  به 
تنها  رود  مى  فرو  جارى  بحران  و  ركود  در  تر 
سرمايه هاى جعلى و باد آورده نابود نمى شوند بلكه 
فراوانى  خسارات  دچار  نيز  واقعى  سرمايه  ارزش 
مى گردد. در همين راستا به منظور بازگشت چرخه 
سودآورى به عرصه صنايع سرمايه دارى، از سويى 
سطحى  به  دستمزدها  و  شوند  مى  اخراج  كارگران 
پايين تر از آنچه ماركس آن را «سرمايه متغير» مى 
منظور  به  ديگر  سوى  از  و  يابد  مى  كاهش  نامد، 
كاهش هزينه هايى كه ماركس آن را «سرمايه ثابت» 
مى داند، كارخانه ها تعطيل مى گردند و كسب و 

تجارت از رونق باز مى ماند.
بدينسان به محض آن كه هزينه هاى توليد به سطحى 
قابل قبول تقليل مى يابند، چرخه سودآورى ترميم 
و  آهسته  بازسازى  پروسه  دارى  سرمايه  اقتصاد  و 

ليكن دردناک خود را آغاز مى كند.
و  حول  دارى  سرمايه  اقتصاد  ركودهاى  اغلب 
ليكن  انجامند.  مى  طول  به  ماه   24 تا   18 حوش 
بحران جارى كه از نقطه اى در نيمه اول سال 2008 
شروع شد وخيم ترين بحران سرمايه دارى از دهه 
1930 تاكنون است و به نظر مى رسد كه مى تواند 
گردد،  تبديل  نيز  هست  كه  آنچه  از  بدتر  به  حتى 
 2010 سال  فراسوى  تا  تواند  مى  حتى  ركود  اين 

نيز ادامه يابد.
در پى ظهور ركود عميق كنونى بسيارى از مفاهيم 
اقتصاد سياسى بورژوازى از اعتبار ساقط گرديدند، 
 Globalization سازى"  "جهانى  نمونه  بطور 
در  دارى  سرمايه  سياسى  اقتصاد  انگاره  اصلى ترين 
هدف  با  ملى  هاى  دولت  آن  با  مطابق  كه  دهه 90 
كاهش موانع تجارى و افزايش تسهيل حركت آزاد 
سرمايه و تجارت آزاد با يكديگر متحد شده بودند، 
اكنون از اعتبار ساقط و گرايش به سمت حفاظت 
است  گرفته  را  آن  جاى  ملى  اصطالح  به  منافع  از 
بطورى كه امروزه باراک اوباما شعار "خريد كاالهاى 
آمريكايى" و گوردون براون شعار "مشاغل بريتانيايى 
براى كارگران بريتانيايى" را سر لوحه كار خود قرار 
داده اند، ليكن روشن است كه مطابق با ذات بحران 
سياست  نه  و  آزاد  تجارت  نه  دارى،  سرمايه  خيز 
 (Protectionism) داخلى  صنايع  از  حمايت 
هيچيك نمى توانند استانداردهاى زندگى را تحت 
دارى  سرمايه  سياسى  ـ  اقتصادى  و  طبقاتى  سلطه 

براى عموم حفظ نمايند.
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كانون صنفى معلمان ايران – شعبه  تهران و دبيرخانه 
كشور  سراسر  صنفى  هاى  تشكل  هماهنگى  شوراى 
در اوايل ارديبهشت از معلمان تهران دعوت به عمل 
آورد تا روز 14 ارديبهشت در مقابل وزارت آموزش 
ساختمان  مقابل  اطراف  شهرهاى  در  و  پرورش  و 

آموزش و پرورش تجمع كنند. 
بنا به گزارش شاهدان عينى و 
بعضى از اعضاى هيئت مديره 
در روز مقرر در تهران حدود 
وزارتخانه   مقابل  در  نفر   100
گرد آمدند. اين عده ى معدود 
حمله   مورد  پليس  توسط  نيز 
وحشيانه قرار گرفته و متفرق 
گرديدند. در اين ميان چند نفر 
اعمال  اين  شدند.  دستگير  نيز 

وحشيانه در جامعه اى كه معلم در آن جايگاه مهمى 
دارد انعكاس چندانى پيدا نكرد. چرا؟ قبل از تالش 
ديگرى  مسئله ى  به  پرسش  اين  پاسخ  يافتن  براى 

بپردازيم.  
اجراى نظام هماهنگ خدمات كشورى يك مطالبه  بر 
حق معلمين است كه رژيم سالها با دادن وعده هاى 
دروغ تحقق آنرا پشت گوش انداخته است. آخرين 
توسط  شد  داده  معلمان  تحويل  كه  دروغى  وعده ى 
در  او  گرفت.  انجام  جمهور،  رئيس  نژاد،  احمدى 
آخرين روز سال گذشته در تلويزيون ظاهر شد و قول 
داد كه نظام هماهنگ خدمات كشورى از فروردين 
كانون  مديره   هيئت  شد.  خواهد  اجرا   1388 سال 
اكسيون  نژاد  احمدى  قول  به  اتكا  با  معلمان  صنفى 
اعتراضى سه  روزه اى را كه براى فروردين فراخوان 
داده بود به طرزى مماشات جويانه لغو كرد. اين عمل 
از  پيش  كه  گرفت  انجام  شرايطى  در  مديره  هيئت 
آن بارها كاربدستان جمهورى اسالمى وعده ى تحقق 
خواست هاى معلمان را داده و عمال زير قولشان زده  
هشتم  تا  پنجم  براى  مديره  هيئت  سرانجام  بودند. 
ارديبهشت فراخوان يك آكسيون اعتراضى سه  روزه 
داد. اين آكسيون در مقايسه با اقدامات اعتراض آميز 
موفق  چندان  پيش  سال هاى  در  معلمان  مبارزاتى  و 

نبود. اينجا بايد دوباره پرسيد چرا؟
اينها پرسش هايى است كه هر معلم حق خواهى بايد 
در مقابل خود و هيئت مديره قرار دهد. براى يافتن 
پاسخ بايد تالش كرد تا استراتژى، سياست ها، ساختار 
كانون و تركيب هيئت مديره مورد يك ارزيابى دوباره 
قرار گيرد. پس از اينكار بايد يك تحول بنيادى در 
اين تشكل مهم انجام گيرد. تا رسيدن به آن مرحله 
و آماده شدن زمينه  اجتماعى براى دست زدن به يك 
خانه تكانى اساسى مى توان به دنبال موانع نزديك ترى 
معينى  خواست هاى  به  آنها  رفع  با  بتوان  تا  گشت 
رسيد و اين حلقه اى بشود در راستاى آن خانه تكانى. 
براى يافتن يكى از موانع پايه اى نگاهى به گوشه اى 
آكسيون  مديره از  هيئت  يكى از اعضاى  گزارش  از 
در  او  بياندازيم.  وزارتخانه  مقابل  در  ارديبهشت   14

بخشى از گزارشش مى نويسد:
از  قبل  كه  گفتگو هايى  آخرين  و  جلسه  آخرين  در 

تجمع با اعضاى هيئت مديره داشتيم قرار شده بود 
كه هيچ شعارى داده نشود ، سخنرانى نداشته باشيم، 
حاوى  كه  پالكارد  چند  تنها  نباشد.  فريادى  و  داد 
اجراى  بر  مبنى  ما  هاى  خواسته  بر  دال  شعارهايى 
قانون و رسيدگى به وضع مدارس و استاندارد سازى 
سوء  از  خود  سكوت  با  و  باشد  پرورش  و  آموزش 
تجمع  از  احتمالى  هاى  استفاده 
توسط برخى از افراد غير صنفى 

جلوگيرى كنيم.
روشنى  به  سطر  چند  اين  در 
مديره  هيئت  كه  مى شود  ديده 
كردن  محروم  با  دارد  قصد 
ساير  كمك  از  معلمين  حركات 
جنبش هاى اجتماعى و با مظلوم 
حق  بر  خواست هاى  به  نمائى 
داليل  از  يكى-  فقط  و   – يكى  اين  برسد.  معلمان 
آنانست.  مبارزه ى  تضعيف  و  معلمان  ماندن  منزوى 
تحليال  موافقند؟  تاكتيك  اين  با  معلمين  همه   آيا 
مى توان پاسخى منفى به اين جواب داد. اما در اينجا 
احتياجى به تحليل صرف نيست. طبق خبرى كه روز 
16 ارديبهشت در سايت پيام پخش گرديد صدها نفر 
از معلمين سنندج براى تحقق خواست هاى خود يك 
هيئت  عكس  بر  آنها  كردند.  پا  بر  اعتراضى  اجتماع 
مبارزه   كردن  منزوى  جاى  به  معلمان  كانون  مديره  
خود، محدود نمودن خواسته ها و مظلوم نمائى سينه 
سپر كردند و خواست هائى را مطرح نمودند كه يكى 
كارگران،  صنفى  مطالبات  از  پشتيبانى  اعالم  آنها  از 
پرستاران و روزنامه نگاران است. سايت پيام بخشى 
زير  صورت  به  را  سنندج  معلمين  خواست هاى  از 

مطرح كرده است: 
اجراى نظام هماهنگ خدمات كشورى به عنوان يكى 
شدن  شناخته  رسميت  به  معلمان؛  مطالبات  اهم  از 
حق تشكل و اعتصاب؛ مشاركت معلمان در سطوح 
مختلف نظام آموزش و پرورش؛ لغو احكام صادره 
"فرزاد  آزادى  بازداشتى؛  و  معترض  معلمان  عليه 
احترام  لطفى"؛  "اسكندر  تبعيد  حكم  لغو  كمانگر"؛  
به آزادى بيان در آموزش و پرورش؛ لغو حكم تبعيد 

"جمال خال" ؛ 
اعالم  خود  مطالبات  پايانى  بند  در  معترض  معلمين 
از  را  خود  پشتيبانى  كردستان  فرهنگيان  "ما  نمودند: 
مطالبات صنفى كارگران، پرستاران، روزنامه نگاران و 

ساير اقشار جامعه اعالم مى داريم". 
كه  بگيرند  ياد  كارگرى  جنبش  از  اينرا  بايد  معلمين 
براى تحقق خواسته هايشان صرفا به نيروى مبارزاتى 
خود اتكا كنند و پشتيبانى وسيع نيروهاى حق طلب 
و مبارز داخلى و همكاران متشكل خارجى خود را 
بسيج و جلب نمايند. اگر هر تشكل حق طلبى راه 
روبرو  موفقيت  عدم  با  گيرد  پيش  در  نمائى  مظلوم 
خواهد شد. معلمان مبارز بايد به اين نكته توجه كنند 
و اجازه ندهند تا هيئت مديره با مماشات جويى و 
مظلوم نمائى مبارزه  براى خواست هاى بر حقشان را 

به كجراه ببرد. 

معلمان و شيوه  روياروئى با رژيم 

 پيشرو
 ارگان كميته مركزى كومه له

 به زبان كردى 
را مى توان از طريق آدرس 
اينترنتى زير دريافت كرد.

www.komalah.org
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تحريم انتخابات 4 سال پيش و بيرون 
انداختن هيئت دولت در سفر دومشان 
به كردستان اينرا آشكارا نشان داده اند. 

گذشته   سال  سى  در  سرمايه  اسالمى  حكومت 
هيچگاه از دست بحران رها نشد. اين رژيم جز 
براى مدتى كوتاه از طرف توده هاى وسيع مردم 
كشى هاى  آدم  بساط  كردن  داير  نشد.  پذيرفته 
نفره  هزار  صدها  شكنجه ى  و  نفره  هزار  دهها 
در  رژيم  اكنون  مدعاست.  اين  شاهد  بهترين 
چند  بيكارى  است.  گرفته  قرار  وخيمى  شرايط 
ميليونى و تورم 50-40 در صدى نفرت كارگران 
چند برابر كرده و به روحيه ى مبارزاتى آنها دامن 
اين  جهانى  اقتصادى  بحران  تاثيرات  زده است. 
وضع را براى رژيم بدتر كرده  است. در چنين 
سركوب  توان  رژيم  كه  آورد  بياد  بايد  شرايطى 
در مقياس قبلى را از دست داده است. برگزارى 
مراسم هاى روز جهانى كارگر اين را نشان داد. 

به اين موارد بايد به يك مولفه  ديگر نيز اضافه 
كرد. خامنه اى در حال آماده شدن براى سركشيدن 
شكست  هنگام  به  خمينى  است.  زهر  جام  يك 
سركشيد،  را  اول  جام  عراق  و  ايران  جنگ  در 
در  شكست  با  تا  است  خامنه اى   نوبت  اكنون 
برابر آمريكا و غرب جام دوم را نوش جان كند. 
در شرايط تعميق بحران سياسى و اقتصادى اين 
وضع مى تواند رژيم را با خطرى جدى روبرو 
كند. مردم به جان آمده ى ايران و در راس آنها 
كارگران اين امكان را دارند تا كليت اين رژيم را 
به خطر اندازند. كارگران و مردم مبارز كردستان 
جان  به  مردم  و  كارگران  با  محكمى  پيوند  كه 
آمده ى همه بخش هاى ايران دارند مى توانند به 
اتكا به روحيه ى مبارزاتى، تجارب و آگاهى شان 
ايفا  محتملى  مبارزه ى  چنين  در  كليدى  نقشى 
كارگران  چنين  تا  است  آمده  خامنه اى  كنند. 
بر  مى خواهد  او  سازد.  مرعوب  را  مردمى  و 
به  و  كرده   نوميد  را  مردم  ارعاب  اين  بستر 
اين  به  بايد  بكشاند.  راى  صندوق هاى  پاى 
مردم  كه  كرد  يادآورى  جنايتكاران  سرسلسله ى 
ايران و از جمله مبارزين كردستان همان كسانى 
هستند كه ارتش رژيم قبلى را در هم شكستند 
و حكومتش را گور كردند. تو و سپاه فاسدت 
نگه داشته  خفا  در  ارتش  و  مزدورت  بسيجى  و 
شده  ات در برابر طوفان خشم و يورش كارگران 

و مردم آزاده  دوام زيادى نخواهيد آورد. 
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ارديبهشت   16 تاريخ  در  الملل  بين  عفو  سازمان 
خواستار  بيانيه   اين  طى  و  كرد  صادر  بيانيه اى 
جلوگيرى از اعدام دو جوان به نام هاى امير خليقى 
و سفر انگوتى گرديد. شش روز پس از اعدام دالرا 
دارابى، يك زن 22 ساله كه در 17 سالگى به اعدام 
محكوم شده بود، قرار بود دو جوان ياد شده اعدام 
گردند. عفو بين الملل در اين بيانيه  نوشت "حداقل 
دارند".  قرار  اعداميون  صف  در  ديگر  جوان   135
اعدام  مخالفين  و  خود  اعضاى  از  الملل  بين  عفو 
سفارتخانه هاى  مقابل  در  روز  اين  در  تا  خواست 
جمهورى اسالمى گردآيند، به آنجا گل سفيد ببرند 
و به اين ترتيب به اعدام ها در ايران اعتراض كنند و 
بويژه خواستار توقف اعدام جوانان و از جمله امير 

و سفر گردند.
جمهورى اسالمى طبق آنچه خود اعالم كرده فقط 
نفر  چهل  و  يكصد   2009 سال  اول  ماه  چهار  در 
نشده  گزارش  اعدام هائى  اگر  است.  كرده  اعدام  را 
به  روز  هر  در  سرمايه   اسالمى  رژيم  نباشد  كار  در 
طور متوسط بيش از يكنفر را اعدام كرده است. بر 
اساس گزارشها جمهورى اسالمى بعد از حكومت 

دنياست.  در  كننده  اعدام  دومين  چين  سرمايه دارى 
بايد گفت اگر به نسبت جمعيت كشور محاسبه شود 
جمهورى اسالمى به خاطر اعدام هايش مقام اول را 
در دنيا دارد. در عين حال اين رژيم ارتجاعى اسالمى 
به خاطر اعدام از طريق سنگسار، اعدام در مال عام، 
گرايشات  خاطر  به  اعدام  عقيده،  خاطر  به  اعدام 
جنسى، اعدام  كودكان، نوجوانان و جوانان مستمرا 
در دنيا رسوا و محكوم شده است. دامنه  قوانينى كه 
قضات بتوانند بر اساس آنها احكام پى در پى اعدام 
صادر كنند روز به روز بيشتر مى شود. طبق قانونى 
پخش  براى  گذشت  پارلمان  سال 1386 در  كه در 
تصاوير جنسى محكوميت مرگ در نظر گرفته شده 
است. در سال گذشته اليحه اى به مجلس رفت كه 
بر اساس آن قرار است تشويق به فساد، كسب درآمد 
از طريق امور جنسى و دست كشيدن از دين اسالم 
با محكوميت به مرگ روبرو شود. در آوريل امسال 
اعالم شد كه پخش مطالب ضد ارزش هاى اسالمى 
و نيز تبليغات عليه انقالب اسالمى در اينترنت نيز 

مى تواند با حكم مرگ مواجه شود.
دارد،  ضعيفى  اجتماعى  پايه هاى  اسالمى  جمهورى 

وضع سياسى و اقتصاديش غرقه  در بحران است و 
به شدت مورد نفرت عميق توده هاى ميليونى قرار 
دارد. به همين جهت تكيه بر سركوب نقشى مهم در 
بقاى آن ايفا مى كند.  صدور حكم اعدام بخشى از 
نياز اين رژيم به تشديد سركوب در جامعه مى باشد. 
وسعت و دامنه  اعدام ها نيز بنا به نياز اين رژيم به 
جمهورى  مقاومت  دليل  مى گردد.  تعيين  سركوب 
اعدام  سنگسار،  از  نكشيدن  دست  به  اسالمى 
تشديد  به  آن  نياز  اعدام  لغو  الجرم  و  عام  مال  در 
اقتصادى  بحران  كه  دوره  اين  در  است.  سركوب 
رژيم  اقتصادى  آينده  نفت  كاهش  طريق  از  جهانى 
را تارتر كرده است نياز به اعمال سركوب از جانب 
جهت  همين  به  مى شود.  بيشتر  اسالمى  جمهورى 
آرام  تجمع هاى  و  نامه نگارى  افشاگرى،  با  فقط 
دست  به  را  سرمايه   اسالمى  حكومت  نمى توان 
وحشيانه تر  شيوه هاى  حتى  يا  و  اعدام  از  كشيدن 
آن واداشت. فقط جنبش هاى اجتماعى قدرتمند و 
رزمنده  داخلى، نظير جنبش كارگرى، قادر خواهند 
حكم  صدور  از  كشيدن  دست  به   را  رژيم  تا  بود 

اعدام وادارند. 

سازمان عفو بين الملل اعدام جوانان در ايران را محكوم كرد

ايرانيان شريف و آزاديخواه ، جمعيت ها و انجمن هاى 
بشردوست ، نهاد ها و كانون هاى  همبستگى با جنبش 
كارگرى ايران ، تشكل ها و احزاب چپ و سوسياليست 

در تبعيد  !
شجاعانه  و  متحد  فراخوان  هنگام  از  مطلعيد،  همچنانكه 
تالش  و  كارگر  جهانى  روز  مراسم  برگزارى  كميته 
برگزارى  براى  كارگرى  هاى  تشكل  و  فعالين  جسورانه 
سركوبگرانه  وحشيانه و  اين مراسم و متعاقب آن حمله 
پارک  و  تهران  الله  پارک  در  سرمايه  و  جهل  حكومت 
جمع  هنوز  مي گذرد.  روز  پانزده  از  بيش  سنندج  اميريه 
زيادى ازكسانيكه به اتهام شركت در مراسم جهانى روز 
كارگر در تهران و سنندج دستگير شده بودند، كماكان در 

بازداشت بسر مي برند.
جهانى  روز  مراسم  برگزارى  كميته  فراخوان  به  درپاسخ 
كارگر (19 ارديبهشت 88) مبنى بر برگزارى كمپين براى 
سراسر  در  اقداماتى  بالفاصله  شدگان،  دستگير  اَزادى 
خود  بسهم  ما  شد.  آغاز  كمپين  اين  پيشبرد  براى  جهان 
ها،  انجمن  كليه  زحمات  و  تالش  از  قدردانى  ضمن 
نهادها، كانون ها و تشكل ها و احزاب سياسى و دست 
مريزاد به آنان ، خاطر نشان مي كنيم كه هنوز اين اقدامات 
باشد  دستگيرشدگان  همه  آزادى  كه  مطلوب  نتيجه  به 
جمهورى  دارى  سرمايه  حكومت  اگرچه  است.  نرسيده 
اسالمى در افكار عمومى جهان ، به ويژه در ميان كارگران، 
سازمانها، احزاب، سنديكا ها و اتحاديه هاى كارگرى يك 
حكومت ارتجاعى ، قرون وسطايى و به غايت ضد زن و 
ضد كارگر شناخته شده است، اما اين ميزان از شناخت 
براى واداركردن اين رژيم به عقب نشينى و به رسميت 
شناختن ابتدايى ترين خواست و مطالبات گارگران ، زنان 

و توده هاى مردم نيست. 

جمهورى  سرمايه  و  ارتجاع  حكومت  بگذاريم  نبايد 
اسالمى كارگرانى را كه از ابتدايى ترين حقوق خود دفاع 
كرده اند، محاكمه و محكوم كند. بايد از پتانسيل عظيمى 
كه وجود دارد استفاده كرد. كارى كنيم كه سيل نامه هاى 
اسالمى  جمهورى  مقامات  به  جهان  سراسر  از  اعتراضى 
سرازير شود. كارى كنيم كه روزنامه ها و نشريات محلى 
آزاديهاى  ضد  حكومت  جهان  سراسر  در  محلى  غير  و 
فردى و اجتماعى جمهورى اسالمى را بيش از پيش افشا 

و رسوا كنند.
تشكيالت خارج از كشور حزب كمونيست ايران ضمن 
طرف  از  شده  انجام  اقدامات  و  ها  فعاليت  از  پشتيبانى 
همبستگى  هاى  كميته  و  ها  انجمن  ها،  شورا  ها،  كانون 
به  خود  فعالين  و  اعضا  به  توصيه  و  جهان  سراسر  در 
برپايى  با  نيز  مستقال  همبستگى،  هاى  كميته  با  همكارى 
از  پشتيبانى  كسب  براى  هيأت  اعزام  و  پيكت  آكسيون، 
شده  دستگير  كارگران  آزادى  و  ايران  كارگران  مبارزات 
خواهد  ادامه  را  خود  فعاليت  كارگر  روز  جهانى  مراسم 
داد. در اين راستا حزب كمونيست ايران در خارج كشور 
به مدت سه هفته (20 ـ مه ـ 2009  تا  5 ـ جوالى ـ 
2009)  يك كمپين سراسرى برگزار خواهد كرد و از كليه 
كارگر  مدافع  هاى  انجمن  و  نهادها  آزاديخواه،  انسانهاى 
برگزارى  در  داريم  انتظار  كمونيست  و  مترقى  احزاب  و 

هرچه با شكوه تر اين كمپين به ما بپيوندند. 
                 

         زنده باد همبستگى طبقاتى كارگران جهان

 كميته تشكيالت خارج از كشور
 حزب كمونيست ايران

                         16 ماه مه 2009

اتحاد ، مبارزه ، پيروزى
فدراسيون  چهار 
جهانى كارگرى روز 
جمعه 26 ژوئن برابر 
روز  را  ماه  تير   5 با 
جهت  جهانى  اقدام 

حمايت و اجراى عدالت براى كارگران 
ايران نام گذارى كردند.

به اين منظور، فدراسيون جهانى اتحاديه 
سازمان  «آى.تى.يو.سى»،  كارگرى  هاى 
فدراسيون  «ايى.آى»،  جهانى  آموزش 
«آى. نقل  و  حمل  كارگران  المللى  بين 
صنايع  المللى  بين  اتحاديه  و  تى.اف» 
مواد غذايى، كشاورزى و خدمات «آى.

يو.اف» در حال تدارک و تشكيل ائتالفى 
مى باشند كه اين تازه ترين حركتى است 
و  عدالت  اجراى  كمپين  ادامه  در  كه 
حقوق صنفى كارگران در ايران، صورت 

گرفته است.
از  بيش  كه  جهانى  فدراسيون  چهار 
سرتاسر  در  را  كارگر  ميليون   170
جهان نمايندگى مى كنند اعالم نمودند، 
پايه اى  گرفتن  ناديده  به  اعتراض  در 
كارگران  اتحاديه اى  حقوق  ترين 
ايران،  در  مستمر  دستگيرى هاى  و 
ها  سفارتخانه  مقابل  در  تظاهرات هايى 
و دفاتر نمايندگى جمهورى اسالمى در 

سراسر جهان برگزار خواهند كرد.

پنجم تير ماه روز حمايت 
جهانى از كارگران ايران 

اعالم شد
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ارتش اسرائيل روز سه  شنبه 19 مى برابر با 29 ارديبهشت رزمايشى را 
شروع كرد كه گفته مى شود تمرينى است براى حمله  هوائى اسرائيل 
ايران،  جمهور  رئيس  نژاد،  احمدى  ايران.  هسته اى  انرژى  مراكز  به 
براى نشان دادن واكنش در برابر اين رزمايش در 30 ارديبهشت و در 
سمنان اعالم كرد كه رژيم اسالمى موشك زمين به زمين "سجيل 2" 
را آزمايش كرده است كه 2000 كيلومتر برد دارد. اين خبرها در حالى 
منتشر مى شود كه تازه دو روز از ديدار اوباما، رئيس جمهور آمريكا، 
و نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، گذشته است. نخست وزير اسرائيل 
جمهور  رئيس  مبارک،  حسنى  با  مصر  در  واشنگتن  به  رفتن  از  قبل 
از  بازگشت  از  پس  او  كرد.  گفتگو  ايران  تهديد  مورد  در  كشور،  اين 
آمريكا به اردن خواهد رفت و در باره  تهديد ايران با پادشاه اين كشور 
صحبت خواهد كرد. سران مصر و اردن با اشارت صريح توافق خود 
را با اين ايده  نشان داده اند كه تهديد اصلى در خاورميانه ايران است 

و نه اسرائيل.
تشكيل  براى  آمريكا  اقدامات  از  بخشى  مى گذرد  خاورميانه  در  آنچه 
اسالمى  جمهورى  بر  فشار  تشديد  و  منطقه  در  ايران  عليه  بلوک  يك 
است. اين اقدامات در تداوم تهديد حكومت آمريكا به تشديد تحريم ها 
و از جمله تحريم بنزين عليه جمهورى اسالمى صورت مى گيرد. اما 
تالش هاى كنونى براى تاثيرگزارى بر انتخابات رياست جمهورى در 
ايران نيز هست. در غرب كسى موافق نيست كه احمدى نژاد در مقام 
خود ابقا گردد. اوباما در زمان كانديداتورى خود گفت كه حاضر نيست 
با احمدى نژاد سر ميز گفتگو بنشيند. او استدالل كرد كه رئيس جمهور 
ايران خواستار محو اسرائيل از روى نقشه  جغرافيا و منكر هولوكاست 
شده است. در روزهاى اخير يكى از مقامات اتحاديه  اروپا اظهار داشت 
كه ترجيح مى دهد در دوره  دهم مير حسين موسوى رئيس جمهور ايران 
شود. موسوى نيز به نوبه ى خود بارها اعالم كرده  است كه سياست هاى 

خارجى دولت نهم ايران را در خطر قرار داده است.
انتخابات  برابر  در  ايران  معترض  مردم  و  كارگران  موضع  به  آنجا  تا 
برمى گردد، آنها آنرا يك نمايش مضحك به حساب مى آورند و بس. 
در مورد احمدى نژاد و موسوى نيز هر دويشان را از عوامل پيشبرد 
جنايات رژيم در سى سال گذشته ميدانند. با اين حال اهالى ايران در 
نژاد  دولت  يعنى  آن،  عامل  و  آمريكا  حاكمه   هيئت  فشارهاى  مقابل 
پرست اسرائيل، بى طرف نيستند. زيرا فشارهاى آمريكا بر اين رژيم 
بهانه  بدست سركوبگران مى دهد تا بكوشند فضاى خفقان را در داخل 
تشديد نمايند. واقعيت اين است كه مردم با مبارزات و مقاومت هاى 
خود عقب نشينى هاى معينى به نيروهاى سركوبگر تحميل كرده اند، به 
را  بسيج  و  سپاه  اسالمى  جمهورى  كاربدستان  كه  است  جهت  همين 
در شهرها جانشين پليس كرده  و بر ميزان سركوبگرى و بگير و ببند 
افزوده اند. اقدامات امپرياليسم آمريكا و حكومت ارتجاعى اسرائيل بهانه 
به دست رژيم اسالمى ميدهد تا اقدامات سركوبگرانه  خود را  توجيه 
كنند. به همين دليل اقدامات آمريكا از نظر كارگران و مردم آزاده  ايران 

محكوم است. 

 22 روز  در  ايران،  كار  خبرگزارى  ايلنا، 
ارديبهشت از قول : رئيس كميسيون برنامه 

و بودجه شورای شهر تهران نوشت: 
«در تهران وضعيت بسياری از بيمارستان ها 
زلزله  يك  با  تنها  كه  است  گونه اى  به 
كوچك اولين جايي كه تخريب مي شود، 

همين مراكز است».
او در ادامه گفته است كه شوراى شهر در 
چند سال گذشته طى يك مصوبه از دولت 
خواسته است مبلغ 74 ميليارد تومان بابت 
تهران  شهر  هاى  بيمارستان  سازی  مقاوم 
اعتبار در نظر بگيرد كه تنها 20 درصد آن 

تامين شده است.
ايلنا البته اين خبر را در شرايط انتخابات 
و  است  كرده   پخش  خاصى  هدف  با  و 
گرنه مسئله  خطر زلزله براى اهالى تهران 
چيز تازه اى نيست. ايلنا با اين كارش دارد 
به طور ضمنى به بازديد كنندگان سايتش 
مى گويد دولت احمدى نژاد حتى بودجه  
را  تهران  بيمارستان هاى  سازى  مقاوم 
تامين نكرده  است. ايلنا مى خواهد بگويد 
در  دالر  ميليارد   300 حدود  با  دولتى  كه 
آمد نفتى حتى به فكر مريض هاى تهرانى 
هم نيست. ايلنا بازهم به طور غير مستقيم 
مى خواهد  سايتش  كنندگان  بازديد  از 
كه  بدهند  راى  موسوى  ميرحسين  به 
انتخابات  براى  كارگر  خانه   كانديداى 

مى باشد.
ما از دايره  تنگ مضحكه  انتخابات بيرون 

مى آئيم و خبر را كمى مى شكافيم.
كل  بلكه  تهران،  بيمارستان هاى  فقط  نه  
قرار  زلزله  گسل   15 روى  تهران  شهر 
حداقل  كه  است  واقعيتى  اين  دارد. 
توسط  بعد  به  1330خورشيدى  از 
زمين شناسان مستدل گشته و توضيح داده 

شده است. 
يادآورى  ايلنا  اندركاران  دست  به  بايد 
سال  تا   1360 سال  از  موسوى  كه  كرد 
اسالمى  جمهورى  وزير  نخست   1368
بوده  است. او در تمام آن سالها هيچ پولى 
زلزله هاى  برابر  در  سازى  مقاوم  صرف 
نيز  آنرا  صحبت  حتى  هيچ  نكرده  طبيعى 
خود  او  ضمن  در  است.  نياورده  ميان  به 
زلزله هاى  خدمتگزار  متبوعش  رژيم  و 
سال هاى  در  درست  است.  بوده   سياسى 
حكومت  زلزله   موسوى  وزيرى  نخست 
هزار  دهها  كشتارهاى  مشغول  اسالمى 
كشتار  آن  فقره   يك  فقط  كه  بود،  نفر 
 60 سال  از  است.   67  –  68 سال هاى 
جالدت  با  خمينى،  رهبرى  به   68 تا 
نخست  و  خلخالى  و  اردبيلى  اهللا  آيت 
از  نفر  هزاران  موسوى  ميرحسين  وزيرى 

كمونيست ها، مبارزان و معترضين در اين 
هزار  دهها  و  رفتند  شكنجه   زير  مملكت 
نفرشان با زلزله  اسالمى همچون شكوفه ها 
پرپر گشتند و بقيه نيز به صورت معلول 
و مريض در جامعه رها گشتند. البته اين 
پرسش اخيرا در برابر همين آقاى موسوى 
گذاشته شد كه مسئوليتش در آن كشتار و 
شكنجه ها چه بوده  است. او گفته است كه 
وى در آن زمان مسئوليتى در امور قضائى 
نداشته است. اين درست. ولى آيا در تمام 
آن سالها حتى يك كلمه  در مخالفت با آن 
حاضر  آيا  است؟  آورده  زبان  بر  جنايات 
است حداقل در زمان حاضر آن جنايات را 
محكوم كند؟ البته او خود از همان ابتداى 
انقالب تاكنون بخشى جدائى ناپذير از نظام 
جهل و جنايت جمهورى اسالمى بوده  و 
هرگز دست به چنين كارى نخواهد زد. نه 
هوادارانش  نشده   كاره اى  هنوز  اين،  فقط 
را به جان دانشجويان انداخته است. طبق 
گزارش ها در روز 22 ارديبهشت در زمان 
واحد  آزاد،  دانشگاها  در  موسوى  حضور 
تهران، عده اى از دانشجويان قصد داشتند 
در حمايت از دانشجويان زندانى تجمعى 
برپا كنند. هواداران موسوى به دانشجويان 
حق خواه حمله كردند و پالكاردهاى آنان 
البته  كردند.  پاره  را  زندانيان  عكسهاى  و 
براى كسى كه زندانها در دوره ى نخست 
وزيريش قصابخانه هاى بزرگى بوده  است، 
زندانى  دانشجويان  عكس هاى  شدن  پاره 

امرى طبيعى است.
جمهورى  رژيم  كه  اينست  واقعيت 
اسالمى و خدمتگزاران درجه  اول آن خود 
مقامى  هر  در  آنها  ويرانگرند.  زلزله ها ئى 
باشند ابتدا بايد بودجه  سركوب و تحميق 
رژيم شان  و  خود  گرنه  و  كنند  فراهم  را 
در خطر نابودى قرار خواهند گرفت. ايلنا 
را  واقعيات  اين  شد  نخواهد  قادر  هرگز 
پنهان نمايد. مردم آزاده مى دانند كه نبايد 
در مضحكه  انتخابات چنين رژيمى شركت 
مى دانند  آنها  بخشند.  اعتبار  بدان  و  كنند 
بيمارستان هايش  و  تهران  نجات  براى  كه 
جمهورى  دولت هاى  بايد  زلزله  خطر  از 
نيروهاى  بودجه ى  اسالمى را واداشت از 
تسليحات  از  بكاهد،  تحميق  و  سركوب 
پشتيبانى  از  بردارد،  دست  هسته اى 
منطقه  در  اسالمى  ارتجاعى  نيروهاى 
را  مردم  واقعى  نيازهاى  و  بكشد  دست 
پاسخ دهد. اگر اينكار صورت نگيرد چه 
چه  و  بيايد  سركار  موسوى  ميرحسين 
بودجه اى  گردد  ابقا  نژاد  احمدى  محمود 
به مقاوم سازى در برابر زلزله اختصاص 

داده نخواهد شد. 

بازى موش و گربه در خاورميانهزلزله  طبيعى و زلزله  جمهورى اسالمى
 و  مضحكه  انتخابات

تماس با  كميته تشكيالت داخل كشورتماس با  كميته تشكيالت داخل كشور
  حزب كمونيست ايران  حزب كمونيست ايران

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

0046K8K43743767تلفن، فكس و پيامگير
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عصر روز 25 ارديبهشت سال 1367، مقرات مركزى 
كومه له واقع در درۀ "بوتى" در 20 كيلومترى شمال 
شهر "رانيه" در كردستان عراق بوسيله  هواپيماهاى 
بمباران  هدف  عراق  بعث  جنايتكار  رژيم  جنگى 

شيمياى قرار گرفت. 
و  اعضاء  از  تن   23 جنايتكارانه  تهاجم  اين  در 
كادرهاى حزب كمونيست ايران و كومه له جانباختند 
و نزديك به 150 نفر نيز مصدوم و مسموم شدند. 
اين رفقا از زمرۀ اليق ترين و رزمنده ترين پيشروان 
جنبش كارگرى و كمونيستى ايران و از چهره هاى 
سرشناس، قديمى و محبوب در ميان توده هاى مردم 
حقوقى  بى  و  استثمار  و  ستم  عليه  بر  آنها  بودند. 
و  جنگ  عليه  بر  زحمتكش،  و  كارگر  توده هاى 
زندگانى  تمامى  و  بپاخاسته  آن  از  ناشى  جنايات 
خود را وقف مبارزه  بى امان با نظام سرمايه دارى 

و همه مصائب و ستم هاى آن كردند. 
اين عزيزان جانباخته از زمرۀ انسان هاى وارسته اى 
بودند كه با شور انقالبى و قلبى سرشار از اميد، از 
با  ايران  شهرهاى  ديگر  و  كردستان  مختلف  نقاط 
پيوستن به صفوف كومه له و حزب كمونيست ايران 
همراه و همدوش هم  با تحمل مخاطرات فراوان، 
صداى  راديو  نيز  و  له  كومه  مركزى  ارگانهاى  در 

حزب كمونيست ايران فعاليت مى كردند. 
پيشمرگ  نيروى  مقرهاى  كه  نبود  بار  نخستين  اين 
و  هوايى  حملة  هدف  عراق  كردستان  در  كومه له 
يا توپخانه ى ارتش عراق قرار مى گرفت. قبال از 
اين نيز بارها قرارگاههاى مركزى كومه له در منطقة 
حمله  مورد  نيز،  "بوتى"  درۀ  همين  در  و  "مالومه" 
قرار گرفته بودند. نقاط مزبور جزو مناطقى بودند كه 
خارج از كنترل دولت عراق قرار داشتند و نيروهاى 
پيشمرگ اتحادية ميهنى كردستان و ديگر احزاب و 
نيروهاى سياسى مخالف رژيم عراق در آن حضور 
كومه  دادن  قرار  فشار  تحت  با  عراق  رژيم  داشتند. 
له در اين مناطق مى خواست ما را وادار سازد كه 
مناطق  از  را  خود  مسلح  نيروى  استقرار  مكان هاى 
كند  منتقل  خود  ارتش  كنترل  تحت  مناطق  به  آزاد 
ايران  كردستان  پيشمرگ  نيروهاى  بين  مراودات  و 
در  كومه له  رهبرى  ارزيابى  نمايد.  قطع  را  عراق  و 
آن موقع اين بود كه تا زمانى كه منطقه اى آزاد در 
كردستان عراق باقى باشد، نبايستى مقرهاى مركزى 
منتقل  عراق  دولت  كنترل  تحت  مناطق  به  را  خود 

كند. اين يك موضع گيرى و حركت سياسى بود كه 
درخدمت امر مقاومت در برابر رژيم هاى جمهورى 
سياست  اين  داشت.  قرار  عراق  بعث  و  اسالمى 
همچنين ادامة سياست كومه له و حزب كمونيست 
ايران در قبال جنگ ايران و عراق نيز بود. سياستى 
و  مى دانست  ارتجاعى  سو   دو  هر  كه جنگ را از 

خواهان قطع فورى آن بود.
استقرار مقرات كومه له در اين مناطق عمال ما را با 
نيروهايى كه بر عليه رژيم   كردستان عراق و  مردم 

بعث مى جنگيدند، هم سرنوشت ساخته بود. 
آمد  وارد  دوره  اين  در  ما  نيروهاى  بر  كه  صدماتى 
در واقع بخشى از رنج ها و مصائبى بودند كه مردم 
كردستان عراق بطور روزمره با آن دست وپنجه نرم 

مى كردند. 
مقرات  شيميايى  بمباران  خبر  رسيدن  محض  به 
كومه له به شهر رانيه، هزاران نفر از مردم اين شهر 
براى كمك به پيشمرگان مجروح و مصدوم كومه له 
بسيج شدند و از هر امكانى كه در دسترس داشتند 
براى كمك به رفقاى آسيب ديدۀ اين رويداد بهره 
داروخانه هاى شهر  پزشكان و  بسيارى از  جستند. 
سليمانيه نيز عليرغم هشدارهاى رژيم عراق در امر 
مداواى مصدومان كومه له نهايت همكارى به عمل 
عراق  كردستان  مردم  شورانگيز  همبستگى  آورد. 
منطقه  اين  وروستاهاى  رانيه  شهر  مردم  بويژه  و 
كه  ايست  خاطره  روز  آن  در  كومه له  پيشمرگان  با 

هرگز از اذهان زدوده نمى شود. 
مقرات  شميايى  بمباران  در  جانباخته  رفقاى  اسامى 
كومه له در روز 25 ارديبهشت سال 1367 عبارتند 

از: 
1. اسماعيل مصطفى زاده  2. احمد محمدى 

3. بايزيد بياض  4. پرويز تاجوانچى 
5. حسين سيگارى  6. سعيد محمدى 

7. جالل پينجوينى  8. فرشتة رضايى (زهره) 
محمدى  حسين  10.على  هوشياريان  عبداهللا   .9

(طهمورث) 11. فرنگيس شاهوئى 
12. ناصح مردوخ  13. كريم عبداله پور 

14. كريم جنتي  15. مريم مجنون (سعادت) 
16. كمال رضا نژاد  17. كيومرث مهاجر (جبار) 

18. منوچهر محموديان (مرتضى)  
19. محمد رسولى خوش صفت  

20. نادر قاضى زاده (آزاد)  21. محمد عمرعلى 
22. وفا توتونچى  23. حامد مدرسى 

نام اين عزيزان براى هميشه بر لوح تاريخ سراسر 
فداكارى ورزمندگى جنبش كمونيستى ايران خواهد 

درخشيد. 
تسليم  مردان  و  زنان  از  دسته  اين  آرامگاه  امروز 
همان  در  ايران  كمونيست  حزب  و  له  كومه  ناپذير 
خاطرۀ  تجديد  براى  مكانى  به  جانباختنشان  محل 
با  همرزمانشان  عهد  تجديد  و  هايشان  خانواده 

آرمانهاى شريف و انسانى آنها تبديل شده است. 
در  پيشرو  و  انقالبى  رفقاى  اين  همة  ياد  گمان  بى 

تداوم راه وپايدارى آرمانهاى آنها در صفوف حزب 
كمونيست ايران و كومه له زنده و پا برجاست. 

بار ديگرياد وخاطره ى رفقاى جانباخته در روز 25 
شيميائى  بمباران  جريان  در  سال 1367  ارديبهشت 
مقرات مركزى كومه له توسط رژيم جنايتكار بعث 

عراق را گرامى مى داريم. 
   به نقل از راديو صدای حزب كمونيست ايران

 

به ياد بيست و يكمين سالگرد حمله شيميايي رژيم عراق به مقرات مركزی كومه له
به ياد سالگرد رويداد بمباران شيميايى مقرات مركزى كومه له درروز 25 ارديبهشت سال 1367 در درۀ "بوتى" توسط رژيم بعث عراق

به يادتمامى رفقاى رزمنده ام كه 
همچون سروهاى پرصالبت، استوار 
و محكم تا آخرين لحظه درمقابل 
جالدان جمهورى سياه اسالمى 

ِسرمايه مقاومت كردند.

دالوران هميشه ماندگار

سالها، سالهاى بيشمارى
از آن لحظه هاى

جنون كور سرمايه
برعليه فرزندان كار مى گذرد

عزيزانم، رفيقانم،
دالوران هميشه ماندگار
در ذهن تاريخ مقاومت
زين پس اگرهزاران سال

سپرى گردد،
يادمان مقاومت شما در دل تاريخ

حك گرديده،
سالهاى سياه جمهورى سرمايه

جمهورى اسالمى
هرگزاز خاطره

تاريخ محونخواهدشد،
به بدنامى هميشه بماند درذهن تاريخ
شقاوت ها و كشتارها ى اين جانى

ولى ياد شماياران بى باكم
به گرمى وبه زيبايى
و با عشق و محبت

در قلوب مردم زحمتكش و
آگاه هميشه جاودان باقى است
درود آتشين برياران بى باكم

بنفشه-4 اوت
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مى  ماه   16 شنبه  روز  آسوشيتدپرس  خبر  به  بنا 
برلن،  در  كارگر  هزار  ده ها  ارديبهشت   26 با  برابر 
اعتراضى  تجمع  و  راهپيمائى  يك  آلمان،  پايتخت 
انجام دادند. نمايندگان اتحاديه هاى كارگرى  تعداد 
تظاهرات كنندگان را يكصد هزار نفر برآورد كردند. 
آنها گفتند كه نمايندگان كارگران از كليه  شهرهاى 
خبر  به  بنا  داشتند.  شركت  راهپيمائى  در  آلمان 
خبرگزارى رويتر اين راهپيمائى بخشى از راهپيمائى 
اروپا  از  بخشى  كارگران  نفره   هزار   300 تجمع  و 

اتحاديه هاى  فدراسيون  توسط  كه  بود 
داده  سازمان   ETUC اروپا  كارگرى 
شده بود. از اين تعداد 150 هزار نفر 
در مادريد، پايتخت اسپانيا، در روز 14 
مى تظاهرات كردند؛ 30 هزار نفر در 
به  مى  روز 16  چك،  پايتخت  پراگ، 
خيابانها ريختند؛ و سرانجام 50 هزار 
نفر در روز  15 مى در بروكسل، پايتخت 
بلژيك و مركز اتحاديه  اروپا، دست به 
راهپيمائى زدند. در تظاهرات بروكسل 
اتحاديه هاى  از  زيادى  نمايندگان 

كارگرى گوناگون شركت داشتند.  شعارهاى اصلى 
كارگران  رفاه  سطح  حفظ  و  شغل  حفظ  تظاهراتها 
در  سوسياليست"  "جهان  سايت  نوشته   به  بنا  بود، 
 ETUC شعارهاى  از  گذشته  نامبرده  كشورهاى 
خود تظاهرات كنندگان شعارهائى داشتند نظير: «ما 
حاضر نيستيم  مخارج بحران آنها را بپردازيم». بنا به 
و  خبر همين سايت كارگران ماشين سازى "داف" 
اودى Audi  ،در آلمان بر پالكاردهاى خود نوشته  
عليه  "اتحاد  و  بربريسم"  يا  "سوسياليسم  بودند:  
سرمايه دارى". اين سايت نوشت سخنرانان در تجمع 
كارگران  خشم  و  خواست ها  به  توجه   با  بروكسل 
قرار  حمله  مورد  را  سرمايه دارى"  "قمارخانه هاى 

دادند. 
تظاهرات هاى  شده  ياد  راهپيمائى هاى  از  گذشته 
بى  خبر  به  بنا  داد.  رخ  اروپا  در  ديگرى  كارگرى 
بى سى روز شنبه 16مى به دعوت اتحاديه  كارگرى 
در بريتانيا 7000 كارگر در شهر بيرمنگام،  "اتحاد" 
واقع در انگليس، براى حفظ شغل و كمك دولت 
به بخش هاى صنعتى راهپيمائى و تجمع كردند. در 
سخنرانى ها گفته شد كه حكومت 900 ميليارد پوند 
و  بانكدارها  جيب  به  را  دهندگان  ماليات  پول  از 

سهام بازانى ريخته كه خود عامل تشديد اين بحران 
هستند. گفته شد كه اين كمك ها در حفظ شغل و يا 

ايجاد آن نقشى نداشته است. 
در روز 16 مى در ايتاليا نيز كارگران مجتمع ماشين 
دهندگان  سازمان  كردند.  تظاهرات  فيات  سازى 
كارخانه هاى  از  نفر  هزار   15 كه  گفتند  تظاهرات 
مجتمع  اين  مركزى  اداره   طرف  به  فيات  متعدد 
راهپيمائى   Turin تورين  شهر  در  سازى  ماشين 
با  فيات  كه  هستند  اين  خواهان  كارگران  كردند.   
تملك اپل Opel آلمان و كرايسلر آمريكا موجبات 
عامل  مدير  نكند.  فراهم  را  ايتاليا  كارگران  بيكارى 
فيات تعهد كرد كه بيشترين تالش را به عمل آورد 

تا كارگران كمتر با بيكارى مواجه شوند.
توسط  كه  شده  ياد  تظاهرات هاى  و  راهپيمائى ها 
داده   سازمان  كارگرى  فدراسيون هاى  و  اتحاديه ها 
شده اند فقط بخش كوچكى از خواست هاى صرفا 
صنفى كارگران را منعكس مى كنند. آنها تمام تالش 
خود را به كار برده اند تا خواست هاى كارگران را 
سرمايه   و  مالى  سرمايه   بين  دعواى  چارچوب  در 
رسانه هاى  و  خبرگزارى ها  بكشند.  بند  به  صنعتى 
بورژوائى، نظير آسوشيتد پرس و رويتر، نيز همين 
جنبه از خواست كارگران را 
كارگران  مى كنند.  منعكس 
با  آلمان  در  اودى  و  داف 
"سوسياليسم  هاى  شعار 
عليه  "اتحاد  و  بربريت"  يا 
داده اند  نشان  سرمايه دارى" 
پيشرو  كارگران  نظر  از  كه 
اداره   سيستم  دو  بين  دعوا 
و  سيستم  كل  است.  جامعه 
ساختار نظام سرمايه دارى، و 
در  آن،  مالى  بخش  فقط  نه 
بخش  از  ابتدا  كنونى  بحران  واقع  در  است.  بحران 
صنعت شروع شد و از آنجا به بخش مالى خزيد. 
كارگران پيشرو خواهان جايگزين شدن سوسياليسم 
هدف  اين  تحقق  تا  هستند.  سرمايه دارى  جاى  به 
جانبه   همه   بيمه هاى  يا  و  كار  خواهان  آنها  طبعا 
اجتماعى هستند. آنها خواهان آنند كه بار و مصائب 
ناشى از اين اين بحران سبب نشود كه سطح رفاه و 
بهداشت خود و خانواده  و سطح آموزش كودكانشان 
افت كند. براى تامين بيمه هاى مورد نياز دولتها بايد 
تريليونها دالر، پول غارت شده از دستمزد كارگران، 

را از سرمايه داران، به عنوان ماليات، پس بگيرند.
 

كارگران اروپا مى گويند:
 ما حاضر نيستيم هزينه بحران سرمايه دارى را بپردازيم!
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