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روز جهانى مبارزه عليه اعدام!
دهم اكتبر برابر هجدهم مهر روز جهانى عليه مجازات اعدام است و به همين مناسبت اعتراضات گسترده اى 
در نقاط مختلف جهان بر پا مى شود. حكم اعدام در برخى كشورها لغو شده است اما در بسيارى از كشورها از 
جمله در ايران، آمريكا، چين و ... هنوز مجازات اعدام وجود دارد. اعدام قتل عمدى است كه توسط دولت هاى 
سرمايه دارى حق حيات و زيستن را از انسانها سلب مى كند. اعدام عمل شنيعى است كه بر خالف حقوق 
همچنين  و  آزاديخواه  مردم  و  انقالبى  مبارزين  از  نفر  هزاران  جان  جهان،  نقاط  اقصى  در  انسانها  جهانشمول 

مجرمينى كه خود قربانى نظام سرمايه دارى هستند را گرفته است.
 مجازات اعدام  تحت هر عنوان و به هر بهانه اى محكوم است و بايد برچيده شود! 

شبح نيروى سوم بر روند 
مذاكرات ايران و آمريكا!

علنى  شكل  در  آمريكا  و  اسالمى  جمهورى  رژيم  چه  اگر 
رياست  اخير  انتخابات  مضحكه  از  قبل  مدتها  پنهان  نيمه  و 
نزديك  بهم  و  سازش  براى  مذاكره  پروسه  ايران  جمهورى 
شدن را شروع كرده بودند و اين امر به ضرورتى عاجل براى 
طرفين تبديل شده بود، اما وقايع بعد از كوتادى انتخاباتى و 
خيزش هاى توده اى شكلى ويژه ترى را به اين روند داده  و 
اين امر را به ضرورتى مبرم براى طرفين تبديل كرده است. 
بعد از توقفى كه در دوره اخير و در روند اين مذاكرات پيش 
آمد، طرفين اين بار هدفمندتر و آگاهانه تر شروع مذاكرات 
مهر  اينك  آنها  بين  مذاكرات  دوباره  آغاز  اند.  كرده  آغاز  را 
رابطه جديد را برخود دارد و لذا نمى تواند پروسه اى آسان 

و شتابزده باشد.

«اصالحيه قانون كار»، يك سند ضد كارگرى است!
"اصالحيه'' قانون كار كه سندى است ضدكارگرى، 
از  بيشتر  را  كارفرمايان  و  سرمايه داران  دست  عمال 
شديدتر  چه  هر  را  كارگران  تا  گذارد  مى  باز  پيش 
استثمار كنند، بى حقوقى بيشترى به آنها اعمال كنند 
و هر آن كه خواستند به آسانى عذرشان را بخواهند 

و بيكار و گرسنه رهايشان سازند.

واهمه رژيم از گسترش اشكال راديكال 
مبارزه حول دستمزدهاى معوقه 

تاكتيك هاى جمهورى اسالمى
مذاكرات  و  ديپلماسى  با  اسالمى  جمهورى 
القاء  عمومى  افكار  به  وارونه  را   حقايق  مى خواهد 
گريبانند  به  دست  آن  با  كه  بحرانى  بتوانند  تا  نمايد  
نمايند. غلبه  آن  بر  يا  داده  كاهش  بدينوسيله  را 

 
 نگاهى به وضعيت قربانى ترين هاى نظام سرمايه دارى 

          (كودكان خيابانى ، كودكان كار)

بمناسبت روز جهانى كودک ! هشتم اكتبر برابر با 16 مهر ماه 

 بر اساس يك آمار رسمى بين المللى 
جهان  سراسر  در  كودک  ميليون   100
ميكنند. زندگى  و  كار  ها  خيابان  در 

هندوستان به تنهايى 20 ميليون كودک 
ميليون   7 برزيل  كشور  دارد.  خيابانى 
بيش  پاكستان  در  دارد.  خيابانى  كودک 
بكار  زير 14سال  كودک  ميليون  از 15 
مشغولند. در مكزيك 10ميليون كودک 
 250000 ميان  آن  از  كه  ميكنند  كار 
ميكنند.  زندگى  خيابانها  در  نفرشان 
كشورهاى  شهرهاى  هاى  خيابان 
فيليپين،  آسيا،  آفريقا،  التين،  آمريكاى 
از  شرقى،  اروپاى  افعانستان،  عراق، 

كودكان خيابانى و كودكان كار موج ميزنند. ميانگين سنى اين كودكان 17- 5 سال است.  

گرسنگى در دنياى غرقه در ثروت
تشديد موج تحقير عليه رژيم

گروه 20 و كشمكش آشكار و نهان آن

گفته  و نا گفته هاى يك مصاحبه
اسالم سياسى در نشيب
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مذاكرات فى مابين جمهورى اسالمى و آمريكا كه 
بود،  شده  اى   وقفه  دچار  دوره،  اين  وقايع  بدنبال 
عيد  اول  روز  سخنرانى  است.  شده  آغاز  ديگر  بار 
اوباما و پاسخ خامنه اى كه خواهان اقدامات عملى 
مبنى بر تغيير سياست آمريكا در ايران شد، مويد اين 

روند جديد است.
نماينده ويژه اوباما در  مالقات "ريچارد هولبروک" 
امور افغانستان و پاكستان با محمد مهدى آخوند زاده 
معاون وزير امور خارجه ايران ، ديدار "سعيد جليلى" 
دبير شوراى عالى امنيت ملى رژيم اسالمى با  ويليام 
"خاوير  و  ژنو  مذاكرات  در  آمريكا  نماينده  برنز، 
و  اروپا  اتحاديه  خارجى  سياست  مسئول  سوالنا" 
به  رژيم  امورخارجه  وزير  متكى"  "منوچهر  سفر 
واشتكتن و ديدار احتمالى اش با دو نماينده كنگره 
با  ارتباط  در  اوباما  باراک  سخنان  متعاقبا  و  آمريكا 
ايران نشانه هاى پيداى آغاز مجدد روند مذاكرات 

ديپلماتيك طرفين است. 
فعاليت هاى هسته اى غيرمسالمت آميز رژيم اسالمى 
محور مناقشات فى مابين است و در اين راستا هر از 
چندگاهى فشارهايى به صورت تصويب تحريم هاى 
آمريكا  كنگره  و  حاكمه  هيات  طرف  از  اقتصادى 
است  مشخص  آنچه  اما  رسد،  مى  تصويب   به 
كماكان  اروپاييش  متحدين  و  آمريكا  كه  است  اين 
مصمم هستند كه با رژيمى كه بويژه بعد از كوتادى 
انتخاباتى اخيرش بشدت به چالش گرفته شده است، 
ظاهرا  بيايند. اين استراتژى اگر چه  به شكلى كنار 
كنترل فعاليت هسته اى رژيم جمهورى اسالمى را 
نشانه دارد، اما اهداف فراترى را در بر مى گيرد و 
بر فاكتورهاى عينى ديگرى متكى است. مولفاتى كه 
استراتژى مذاكره و سازش آمريكا و اتحاديه اروپا 
جمله  از  مى سازد  موجب  اسالمى  جمهورى  با  را 

موارد زير است.

ناكارآيى اپوزيسيون بورژوايى رژيم
اگر به شكل كالسيك  روكش طيف هاى مختلف 
خارج  و  داخل  در  رژيم  بورژواى  اپوزيسيون 
كشور بيشتر با "دمكراسى خواهى" غرب و آمريكا 
خوانايى داشته و دارد، اما در عمل مدتهاست براى 
قدرت هاى جهانى اين جريانات در بورس نيستند. 
غيره،  و  دمكراسى  بشر،  حقوق  مانند  مقوالتى 
و  سرمايه دارى  هاى  قدرت  براى  نمى توانند  منطقا 
كارا  ابزارهاى  به  آنها  شوند.  آب  و  نان  منافعشان 
براى حفظ منافعشان در منطقه احتياج دارند. ظرفيت 
هاى  سركوبگرى بيرحمانه و ضد انقالبى جرياناتى 
مانند هيات حاكمه رژيم اسالمى در مصاف با امواج 
كه  كمابيشى  نفوذ  و  طرفى  از  مردمى  خيرش هاى 
دارند،  منطقه  در  بحران  ديگر  كانون هاى  بر  آنها 
و  آمريكا  رويكرد  اين  براى  مهمى  هاى  شاخص 
هم پيمانان غربى اش مى باشد. آنها حتى در جريان 
اعتراضات توده اى اين دوره نيز به خوبى اين امر را 

تجربه كرده اند كه خواسته و مطالبات جنبش هاى 
مردمى حتى اگر در زير چتر پوشش و  نشانه هاى 
سبز رنگ هم خود را نشان دهند، بسرعت از كنترل 
سران اين حركت خارج گشته و مردم از آنها عبور 
قابل  متحدان  طيف،  اين  اعتبار  اين  به  و  كنند  مى 
براى  ايران  كنونى  احوال  و  اوضاع  در  اعتمادى 

آمريكا و متحدينش نيستند.
با توجه به اين امر اگر چه رسانه ها و مدياى جهان 
آنها  و  كنند  مى  برجسته  را  "سبزها"  دارى  سرمايه 
خوبى  به  اما  دهند،  مى  خبرى  پوشش  مداوما  را 
مى دانند كه سران "سبز"  تنها و تنها نقشى ابزارى 
در  آمدن  كوتاه  براى  اسالمى  رژيم  به  فشار  براى 
متوهم  و  منتظر  و  طرفى  از  آمريكا  و  غرب  مقابل 
نگه داشتن بخشى از مردم معترض از طرف ديگر 
را دارند. غرب و آمريكا مدتهاست اين را دريافته 
است كه طرف معامله شان آنانى هستند كه قدرت 
داشتن  نگه  كنترل  در  براى  را  توحش  و  سركوب 
آنها_  بزعم   _ را  اى  منطقه  و  داخلى  هاى  بحران 

بيشتر دارا هستند.   
بر بستر اين نقش و موقعيت است كه فشارهاى گاه 
و  اقتصادى  هاى  تحريم  شكل  در  آمريكا  بيگاه  و 
نظامى نه تنها اين رژيم اسالمى را به عقب نشينى وا 
نداشته، بلكه  برايش «بركتى» بوده  كه در پرتو آن 
اوال  رژيم شكاف ها و بحران جدى و دوباره سر 
ثانيا  است  كرده  فرعى  را  حاكميت  درون  درآورده 
به اين بهانه به جان مردم به ستوه آمده و معترض 
و  دارد  وا  نشينى  عقب  به  را  آنها  كوشيده  و  افتاده 
ثالثا قابليت سركوبگرى و توانايى كنترل بر اوضاع 
را به قدرت هاى جهانى نشان داده است و كوشيده 
از اين رهگذر هم يك امتياز براى "مقبوليت" خود 

بگيرد.
كشورهاى بحران زاى منطقه

تجربه عراق و بهاى سنگينى كه آمريكا و متحدينش 
اين  كه  مدتهاست  پردازند،  مى  و  پرداخته  آنجا  در 
درس را به آنها داده كه بجاى پافشارى روى "محور 
است    بهتر  اسالمى،  جمهورى  ناميدن  شرارت" 
روى برجسته كردن جنبه هاى مثبتى كه اين رژيم 
براى آنها دارد تكيه كنند، كه همانا استفاده از ارتباط 
گروههاى  بر  رژيم  اين  كه  است  اى  نسبى  نفوذ  و 
نمايندگان  حضور  دارد.  منطقه  مرتجع  و  مذهبى 
جمهورى اسالمى در مذاكرات فى مابين آمريكا با 
نشان  گذشته  سال  طى  عراقى  مختلف  هاى  گروه 

دهنده اين موفقيت براى رژيم اسالمى بود. 
جمهورى اسالمى از بركت نفوذ و نقش مخربى كه 
در كانون هاى بحران منطقه دارد و از قبل ضعف و 
درماندگى آمريكا و متحدينش در عراق و افغانستان، 
مشتاق ادامه ديپلماسى با آمريكا براى كسب امتياز 
است و مدتهاست اين برگ مهم را از رقباى ليبرال 
درون حاكميت گرفته و خود راسا از آن بهره مى برد.  
اپوزيسيون  جريانات  از  بعضى  انتقاد  و  دلخورى 

بورژوا ليبرال و سلطنت طلب از آمريكا  هم دقيقا 
از اين موضع است كه چرا بجاى آنها براى ايفاى 
حكومتى  هم  هنوز  متحدينش  و  آمريكا  نقش،  اين 
را كه با يك كودتاى انتخاباتى ادامه كارش را ميسر 
كرده برسميت شناخته مى شود و با او وارد مذاكره 

مى شود. 
آشفتگى و درماندگى اين نيروها در خوش بيانه ترين 
هنوز  كه  باشند  امر  اين  از  نشانى  تواند  مى  حالت 
توهم آنها فرو نريخته كه آمريكا و متحدانش نسخه 
مطابق  نظامى  اشغال  طريق  از  را  حكومت  تغيير 

الگوى عراقى آن براى ايران در دستور ندارند.

جبهه سوم
اگر چه رژيم جمهورى اسالمى و آمريكا در شكل 
علنى و نيمه پنهان مدتها قبل از مضحكه انتخابات 
براى  مذاكره  پروسه  ايران  جمهورى  رياست  اخير 
سازش و بهم نزديك شدن را شروع كرده بودند و 
اين امر به ضرورتى عاجل براى طرفين تبديل شده 
بود، اما وقايع بعد از كوتادى انتخاباتى و خيرش هاى 
توده اى شكلى ويژه ترى را به اين روند داده است 
و اين امر را به ضرورتى مبرم براى طرفين تبديل 
كرده است. بعد از توقفى كه در دوره اخير در روند 
اين مذاكرات پيش آمد، طرفين اين بار هدفمندتر و 
آغاز  اند.  كرده  آغاز  را  مذاكرات  شروع  تر  آگاهانه 
جديد  رابطه  مهر  اينك  آنها  ميان  مذاكرات  دوباره 
را برخود دارد و لذا نمى تواند پروسه اى آسان و 

شتابزده باشد.
اگر سابق بر اين تنها جمهورى اسالمى بود كه مايل 
بود اين پروسه كند و آرام پيش رود، اكنون طرف 
مقابل هم به اين روند آرام و محتاط تمايل پيدا كرده 
است  شبحى  وجود  آنها  براى  امر  اين  دليل  است. 
غير  و  واقعى  قدرتى  بصورت  اخير  ماههاى  در  كه 
قابل انكار در شكل مبارزات توده اى خود را نشان 
ايران  جامعه  در  را  انقالبى  تغييرى  كابوس  و  داد 
توانست  مى  تنها  نه  كه  كابوسى  داد.  نشان  آنها  به 
و مى تواند عمر ننگين رژيم جمهورى اسالمى را 
به پايان برساند، بلكه تاثير غير قابل پيش بينى در 
متحديتش  و  آمريكا  براى  نير  اى  منطقه  معادالت 

بهمراه بياورد. 
مردم  ميليونى  صفوف  كه  واقفند  امر  اين  بر  همه 
معترض را اگر چه با پوشش سبز نشان بزرگنمايى 
فروخفته  هاى  خواسته  و  فريادها  پژواک  اما  شد، 
سه  كه  بود  اى  رنجديده  و  محروم  مردم  ميليونها 
زندگى  بر  اسالمى  جمهورى  شوم  سايه  است  دهه 
تبديل  پتانسيل  كه  خيزشى  دارند.  خود  معيشت  و 
شدن به آتش فشانى غير قابل كنترل را براى همه 

آنها بهمراه خواهد داشت. 
تر  روشن  را  جديدى  جبهه  جديد،  فاكتور  اين 
هاى  قدرت  و  اسالمى  رژيم  مقابل  در  هميشه  از 

خطر  كه  داد  قرار  جهان  سرمايه دارى 
سرنگونى رژيم اسالمى، نه مطابق الگوهايى 

شبح نيروى سوم بر روند مذاكرات ايران و آمريكا!
هلمت احمديان
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بلكه بر  باال،  ديكته شده از 
بستر عزم تودهاى مردم در 
جامعه ايران وجود دارد. اين 
در  سازش  ضرورت  تهديد،  و  خطر 
كه  هايى  شكاف  كردن  پر  براى  باال 
مى  ايران  در  اجتماعى  جنبش هاى 
توانند از آن بهره گيرند، براى طرفين 
مبرم تر از هميشه كرده است. فاكتور 
مولفات  از  يكى  اينك  سوم  جبهه 
مهم در چگونگى پيشرفت مذاكره و 

ساَزش در باال است.
مبارزات  در  را  خود  كه  نيرويى 
آزاديخواهانه و جنبش هاى نيرومند 
اجتماعى در ايران نشان مى دهد و از 
مترقى  بشريت  عمومى  افكار  جانب 
در جهان نيز از آن پشتبانى مى شود، 
سازش را هم براى جمهورى اسالمى 
و هم براى آمريكا و كشورهاى غربى 
كرده  روبرو  واقعى  دشوارى هاى  با 
است و روند پيشروى آن را دشوارتر 

مى سازد.
***

در اين امر ترديدى نيست كه مواردى 
بشر  حقوق  اتمى،  بحران  چون  هم 
بسترهايى  همگى   ... و  ايران  در 
براى دوئل بين رژيم ايران و آمريكا 
و  همديگر  از  امتيازگيرى  براى 
اهداف  پيشبرد  براى  مستسمك هايى 
خاص  استراتژى  و  منافع  و  سياسى 
طرفين است. در اين امر نيز ترديدى 
نيست كه بخشى از بازار گرمى هاى 
دارى  سرمايه  جهان  مدياى  هدفمند 
حول و حوش اين مذاكرات فى مابين 
به  آمريكا،  و  ايران  حاكمه  هيات 
حاشيه  در  و  ساختن  متوهم  منظور 

نگاه داشتن مردم است.
اما براى مردم به ستوه آمده ايران، براى 
و  دانشجويى  كارگرى،  هاى  جنبش 
هاى  جنبش  همه  و  زنان  جوانان، 
كه  اى  آزاديخواهانه  و  دمكراتيك 
و  تبعيض  گونه  هر  برچيدن  براى 
در  مذهبى  و  جنسى  ملى،  نابرايرى 
هاى  بارزه  و  است  جريان  در  ايران 
از  اخير  هاى  دوره  در  را  درخشانى 
خود نشان داده است، تكليف پشت 
كردن به بازى هاى ديپلماتيك  بين 
رژيم اسالمى و هيات حاكمه آمريكا 

و اتحاديه اروپا است. 
و  كش  هم  با  روابط  اين  روند 
و  منافع  به  ربطى  قوس هايش 
و  محروم  مردم  خواست هاى 
فقر  جز  به  و  ندارد  ايران  ستمديده 
و دربدرى و روزگارى تيره و تارتر 

براى  آن ها به همراه ندارد.

پيش نويس ''اصالحيه'' قانون كار كه از دو سال پيش در 
دستور وزارت كار قرار گرفته بود، سرانجام اوايل شهريور 
ماه امسال پشت درهاى بسته و در غياب نمايندگان واقعى 
هيئت  جلسات  آخرين  از  يكى  در  كارگران  منتخب  و 

دولت نهم به تصويب رسيد.
''اصالحيه'' قانون كار كه سندى است ضدكارگرى، عمًال 
باز  پيش  از  بيشتر  را  كارفرمايان  و  داران  سرمايه  دست 
كنند،  استثمار  شديدتر  چه  هر  را  كارگران  تا  مى گذارد 
بى حقوقى بيشترى به آنها اعمال كنند و هر آن كه خواستند 
به آسانى عذرشان را بخواهند و بيكار و گرسنه رهايشان 

سازند.
روى  دستكارى  سرى  يك  حاصل  كه  ''اصالحيه''  اين 
موادى از قانون كار است، چنان به ضرر كارگران تدوين 
شده است كه با اجرايش كارفرما و سرمايه دار و دولت به 
آسانى خواهند توانست يك طرفه و بدون دخالت اراده و 
تصميم كارگران، بى حقوقى باز هم بيشترى را به كارگران 

تحميل كنند.
تدوين كنندگان اصالحيه قانون كار هر جا كه الزم ديده اند 
صريح و روشن با اضافه كردن بند و تبصره هايى به نفع 
آگاهانه  جاها  برخى  و  كرده اند  ايجاد  تغييراتى  كارفرما 
و  گنك  عباراتى  قالب  در  را  اضافى  هاى  تبصره  و  بندها 
تفسيربردار چنان رديف كرده اند كه براحتى براى كارفرما 

تفسير پذير و براى دولت نيز توجيه پذير است. 
شرايط  ساختارى،  تغييرات  توليد،  چون: «كاهش  عباراتى 
ركود  كارگر،  جسمى  توان  سياسى،  اجتماعى،  اقتصادى، 
ماده  به  مربوط  «ک»  و  «ز»  هاى  بند  در  كه  و...»  توليد 
21 قانون كار آمده اند، عباراتى تفسير پذيراند كه هر آن 
سرمايه داران و كارفرمايان مى توانند به آن استناد كنند و 
قرارداد كار كارگر را خاتمه يافته اعالم كنند و كارگر را 

بى هيچ حق و حقوقى اخراج كنند. 
«براى  كه:  است  كرده  ادعا  نهم  دولت  كار  وزير  جناب 
تدوين اين پيش نويس از سى هزار كارگر و كارفرما نظر 
و  استادان  كمك  به  نويس  پيش  اين  و  شده  آورى  جمع 
كارشناسان و با توجه به مقاوله نامه هاى بين المللى تهيه 

شده است.»
هر چند اين ادعاى آقاى وزير هيچ مقبوليتى به اين سند ضد 
كارگرى نمى بخشد، اما حال كه ايشان با اين ادعاى شان 
دهند،  مشروعيت  كارگرى  ضد  سند  اين  به  خواهند  مى 
بايد از جناب شان پرسيد در كجاى اين اصالحيه مفهومى 
معادل كنوانسيون 87 « آزادى انجمن ها» و  كنوانسيون 98 
«ساماندهى كارگران و پيمان هاى دسته جمعى» آمده و به 

رسميت شناخته شده است؟! 
البد منظور ايشان از سازمان هاى بين المللى همان بانك 
جمهورى  كه  است  پول  المللى  بين  صندوق  و  جهانى 
اسالمى سالهاست در تالش است تا از هر نظر خود را با 
توصيه ها و رهنمودهاى ضد كارگرى شان هماهنگ كند.

در مملكتى كه كارگرانش از حق آزادى تشكل و اعتصاب 
محرومند و معدود تشكل هاى مستقل كارگرى موجودش، 
موجوديت خود را به ضرب مبارزه به رژيم تحميل كرده اند 

و همواره زير ضرب نيروهاى سركوبگر دولت اند، و هم 
هاى  تشكل  اين  فعاالن  و  رهبران  از  زيادى  تعداد  اكنون 
مستقل كارگرى در اسارت رژيم اند، ادعاى آقاى وزير كه 
گويا اصالحيه قانون كارش از مقاوله هاى بين المللى مايه 
گرفته است، مسخره است. فعاالن جنبش كارگرى به اين 

گونه ادعا هاى مسخره و صاحبانش مى خندند.
 فعاالن كارگرى عليرغم اينكه به بسيارى از موضعگيرى ها 
از  المللى  بين  هاى  سازمان  هاى  نامه  مقاوله  از  برخى  و 
جمله سازمان بين المللى كار «I L O» نقد دارند، در عين 
اين  بندهاى  ترين  اصلى  از  يكى  كه  دانند  مى  نيك  حال 
مقاوله هاى بين المللى به رسميت شناسى حق تشكل و 
اعتصاب است، كه عمًال در قانون كار جمهورى اسالمى 

هيچ جايگاهى ندارد.
آقاى جهرمى وزير دولت نهم آقاى احمدى نژاد در ظرف 
دوران وزارتش بارها اين ادعا را هم كرده است كه گويا 
او با اصالح قانون كار مى خواهد مشكالت قرارداد موقت 
كارگران  اخراج  به  مربوط  اصالحيه  اين  و  كند  حل  را 
نيست، اما در جريان عمل عمال ثابت شد كه چگونه در 
پروژه  وزارتش  روزهاى  آخرين  در  تا  است  بوده  كمين 
را  كارگران  بيشتر  حقوقى  بى  و  استثمار  شرايط  تسهيل 
تحت عنوان:''نظام مند كردن قراردادها ''به تصويب هيئت 

دولت برساند.
منافع  جانبدارى  به  قدرى  به  كارگرى  ضد  پروژه  اين 
كارشناسان  بر  عالوه  كه  است  شده  تدوين  كارفرمايان 
آكادميست مسائل حوزه كار و اشتغال حتى مخالفت ''خانه 
كارگر'' و ''شوراهاى اسالمى'' كار را هم برانگيخته است. 
دانشگاه  دانشكده اقتصاد  علمى  هيئت  عضو  طايى  حسن 
عالمه طباطبايى گفته است: «با اصالح قانون كار، اخراج 

كارگران افزايش مى يابد.»
عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر هم، اصالح ماده 27 
قانون كار را موجب خدشه دار شدن امنيت شغلى كارگران 
و تهديد امنيت ملى دانسته و گفته است: «با تصويب چنين 
در  جمعى  دسته  هاى  اخراج  و  اشتغال  عدم  هايى  طرح 

كشور معمول خواهد شد.»
در يك كالم تدوين كنندگان اين اصالحيه با دستكارى هايى 
مورد  تك  آن  همه  عمال  اند،  كرده  كار  قانون  متن  در  كه 
مواد نيم بندى را هم كه اينجا و آنجا كارگران مى توانستند 
به استناد آنها بخش ناچيزى از حقوق خود را مطالبه كنند، 
چنان بى خاصيت كرده اند كه عمال دايره اختيار و تسلط 
كارفرمايان و سرمايه داران را براى تحميل شرايط كارى 
نامطلوب تر، شدت استثمار بازهم بيشتر و ناامنى شغلى به 

مراتب بيشترى، وسيع تر كرده است.
كه  مادام  اى  اصالحيه  و  كار  قانون  هر  كارگران  نظر  از 
نبرد،  باال  را  آنها  معيشت  سطح  شدنش  اجرا  محض  به 
درجه اى از رفاه نسبى را براى آنها به ارمغان نياورد، نرخ 
بيكارى را پايين نياورد و امنيت شغلى بيشترى را براى همه 
كارگران تضمين نكند، قابل قبول و پذيرفتنى نيست. چنين 

قانون كار و اصالحيه اى اسناد بردگى بيشتر آنها 
بحساب مى آيند كه بايد دورشان ريخت.

عطا خلقى

«اصالحيه قانون كار»، 
يك سند ضد كارگرى است!
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بد نيست ولو به اختصار روى جزئيات اين 
سند ضد كارگرى رژيم كمى مكث كنيم!

اين  با  پس  اين  از  است  قرار  كه  موادى 
تغييراتى كه در آنها ايجاد شده اند به اجرا در آيند، 

عبارتند از: 
«قرارداد  به  مربوط   27 و    24  ،21،10  ،  7 مواد  

كار »
ماده 30 مربوط به «بيمه بيكارى» 

حداقل  (تعيين  كار»  «شرايط  به  مربوط   41 ماده 
افزايش ساالنه دستمزدها )

ماده 96 مربوط به «حفاظت فنى، بهداشت كار»
مربوط   192  ،137  ،136  ،135  ،131  ،119 مواد 
وظايف  و  كارفرمايى  و  كارگرى  هاى  «تشكل  به 

وزارت كار در مورد مسائل مختلف»
***

بر اساس ماده 21 قانون كار، خاتمه قراداد كار بين 
گيرد:  مى  صورت  طريق  به سه  كارفرما  كارگر و 
كارافتادگى  از  كارگر،  بازنشستگى  كارگر،  فوت 

كارگر، 
بر اساس تغييرى كه در ماده 21 قانون كار صورت 
گرفته است. دو بند «ز» و «ک» به اين ماده اضافه 
شده اند كه بر اساس اين بندهاى الحاقى به ماده 
21، كارفرما مى تواند با دست باز و با استناد به 

توجيهات اين دو بند، كارگران را اخراج كند.
يا  و  توليد  كاهش  نتيجه  «در  «ز»:  بند  اساس  بر 
و  قانون  الزامات  اثر  در  كه  ساختارى  تغييرات 
سياسى  اجتماعى،  اقتصادى،  شرايط  يا  مقررات 
به  منجر  فناورى  در  گسترده  تغييرات  لزوم  يا  و 
تعطيلى تمام و يا بخشى از كار شود»، كارفرما قادر 

است كه كارگران را اخراج نمايد.
الزم به يادآورى است  كه بند «ز» قبل از تصويب 
تصويب  و  تأييد  به  دولت،  هيئت  در  اصالحيه 
آن  از  و  رسيده  نظام  مصلحت  تشخيص  شوراى 

زمان عمال اجرا مى شود. 
اين  كار،  قانون   21 ماده  به  «ز»  بند  شدن  اضافه 
كه  توجيه  اين  با  تا  دهد  مى  كارفرما  به  را  اختيار 
توليد پايين است، شرايط اقتصادى مطلوب نيست، 
تغييرات ساختارى در برنامه است، اوضاع اجتماعى 
است،  بحرانى  وضعيت  است،  روشن  نا  سياسى  و 

تمامى و يا بخشى از كارگران را اخراج كند.
ركود  علت  به  كار  خاتمه  به  اشاره  كه  «ک»  بند 
توليد در نتيجه كاهش توان جسمى كارگر دارد، به 
شاخص و استانداردى كه با آن  بتوان توان جسمى 
كارگر را اندازه گرفت و معلوم كرد كه اين ناتوانى 
جسمى تا چه اندازه اى موجب ركود توليد مى شود، 
هيچ اشاره اى نمى كند. بنابراين كارفرما به آسانى 
مى تواند هر درجه از كسالت كارگر را بهانه گيرد و 
حتى كارگرى را كه سرما خورده است با اين توجيه 
كه توان جسمى ندارد و ركود توليد را موجب شده 

است، اخراج كند.
دست  كار  قانون  اصالحيه  نتيجه  در  كه  اى  ماده 
ماده  كند،  مى  بازتر  كارگران  اخراج  در  را  كارفرما 
27 است. اين ماده كه مربوط به «آئين نامه انضباطى 
انجام  در  كه  «هركارگر  گويد:  مى  است،  كارگاه» 
نامه هاى  آئين  يا  و  ورزد  قصور  محوله  وظايف 
نقض  كتبى  تذكرات  از  پس  را  كارگاه  انضباطى 

نمايد، كارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت 
شوراى اسالمى كار، قرارداد كار را فسخ و كارگر 

را اخراج كند.»
ماده  اساس  بر  اصالحيه  اين  تصويب  از  قبل  تا 
27، كارگرى كه در انجام وظايف محوله ''قصور'' 
را  كارگاه  انضباطى  هاى  نامه  آئين  يا  مى ورزيد 
از  پس  داشت  حق  كارفرما  كرد،  مى  ''نقض'' 
كار  اسالمى  شوراى  صورتيكه  در  رسمى  تذكراتى 
موافقت نمايد قرارداد كارگر را فسخ كند؛ اما اكنون 
و با تصويب اين اصالحيه كارفرما مى تواند پس از 
دو بار تذكر كتبى و تنها با اعالم به شوراى اسالمى 
كار، قرار داد كارگر را بدون جلب نظر موافق هيچ 

مرجعى فسخ نمايد.
گو اينكه شوراى اسالمى كار مرجعى ذيصالح براى 
براى  اسالمى  جمهورى  اما  نيست،  گيرى  تصميم 

كارفرمايان، تنها  كارگران توسط  تسهيل امر اخراج 
مانع اخراج كارگران را هم حذف كرده است.

به  بندى  شيادانه  ''اصالحيه''  اين  كنندگان  تدوين 
ساالنه  افزايش  ميزان  «تعيين  كار  قانون   41 ماده 
آن  اساس  بر  كه  اند  كرده  اضافه  دستمزدها»، 
«حداقل مزد كارگران در قرارداد با مدت موقت 10 
عالى  شوراى  در  شده  تعيين  مزد  حداقل  از  درصد 
مزورانه  بند،  اين  مبتكران  بود.»  خواهد  بيشتر  كار 
كوشيده اند از سويى با دادن ''امتيازى'' به كارگران با 
«قرارداد موقت»، كارگران را به روى آورى به بستن 
اعتراضات  عمال  و  كنند  تشوق  موقت  قراردادهاى 
كارگران به لغو قراردادهاى موقت را خاموش سازند 
ميان  در  نفاق  و  تفرقه  ايجاد  با  ديگر  سويى  از  و 
دائمى  اعتراض  دامنه  قراردادى  و  رسمى  كارگران 
كارگران رسمى عليه بيكار سازى ها و مبارزه براى 

افزايش دستمزدها را تضعيف كنند.
با  كارگران  صد  در   85 از  بيش  حاضر  حال  در 
قراردادهاى موقت يك ساله، شش ماهه، يك ماهه 
مشغول به كارند و تنها در صورتى كه كارفرما تمايلى 
به تمديد قرار داد با آنها داشته باشد، مى توانند از نو 

قرارداد ديگرى منعقد كنند. 
نه  كارفرما  موقت،  قراردادهاى  گونه  اين  اساس  بر 
الزامى به بستن قرارداد مجدد با كارگر دارد و نه اگر 

تمايلى به تجديد قرارداد داشت الزامى به يك ساله 
بودن آن دارد.

***
''اصالحيه'' قانون كار در شرايطى به تصويب دولت 
سرمايه  و  كار  رابطه  ناظر  است  قرار  و  رسد  مى 
سندى  عنوان  به  را  آن  تنها  نه  كارگران  كه  باشد 
ضد كارگرى تلقى مى كنند، بلكه كليت قانون كار 
اصالح  و  شده  اصالح  از  اعم  اسالمى  جمهورى 
نشده اش را مردود و اساسًا ضد كارگرى مى دانند.

كارگرى كه حق ندارد در چارچوب تشكل كارگرى 
پى  را  اش  كارگرى  مطالبات  و  شود  متشكل  خود 
كارگرى  ندارد،  اعتصاب  حق  كه  كارگرى  بگيرد، 
است،  امضاء  سفيد  و  موقت  قراردادهاى  اسير  كه 
كارگرى كه تا وقتى كه كار مى كند دستمزدى زير 
خط فقر دارد و همواره شبح بيكارى به دور سرش 
شود  مى  بيكار  كه  آنگاه  و  چرخد  مى 
ورطه  به  و  ندارد  اى  بيمه  و  تأمين  هيچ 
گرسنگى انداخته مى شود، تصويب چنين 
اصالحيه اى بى حقوقى هاى تاكنونى اش 
روزهاى  آور  پيام  و  كند  مى  تثبيت  را 

سخت ترى است.
هايى  اصالحيه  چنين  تصويب  كارگران 
داران  سرمايه  سوى  از  ديگر  تعرضى  را 
و  انسانى  حقوق  به  آنها  حامى  دولت  و 
كارگرى خود مى دانند و بى گمان چنين 
و  تابيد  نخواهند  بر  را  آشكارى  تعرض 
زد.  خواهند  مبارزه  به  دست  اش  عليه 

چاره اى هم جز اين ندارند.
كارگران به اين گونه اصالحيه ها احتياج 
بنيادى  و  اساسى  تغيير  به  آنها  ندارند، 
قانون  به  كارگران  نيازمندند.  كار  قانون 
كارى نياز دارند كه كليه مطالبات شان را 
به رسميت شناخته باشد، كارگران خواهان 
آنند كه حق تشكل داشته باشند، حق اعتصاب داشته 
باشند، دستمزدهاى شان توسط خودشان و از طريق 
قراردادهاى  شود،  تعيين  شان  نمايندگان  شوراى 
رسمى  استخدام  در  همه  و  شوند  برچيده  موقت 
داده  مكفى  بيكارى  بيمه  بيكاران  به  و  گيرند  قرار 
شود. كارگران خواهان منع پى گرد فعاالن كارگرى 
هم  و  همكاران  كليه  شرط  و  قيد  بى  آزادى  و 
طبقه اى هاى خود هستند. كارگران خواست هاى باز 
اين  هاى  خواست  حداقل  اينها  دارند،  بيشترى  هم 

دوره كارگران مى باشند.
اين  تحقق  براى  مبارزه  جز  اى  چاره  كارگران 
خواست ها ندارند. سازماندهى مبارزه براى تحقق 
فعاالن  و  ها  كمونيست  وظايف  هااز  خواست  اين 

جنبش كارگرى است. 
اين  تحقق  حول  جنبشى  گيرى  شكل  بستر 
خواست ها مى تواند تشكل هاى فى الحال موجود 
كارگران و مجمع عمومى هاى هر جمع و مجتمع 

كارگرى باشد.
به هر اندازه مجامع عمومى كارگران به همت فعاالن 
كارگرى فعال و روتين برگزار شوند، و رأى و اراده 
راه  اندازه  همان  به  شوند،  اعمال  مستقيمًا  كارگران 
هموارتر  ها  خواست  اين  تحميل  براى  پيشروى 

مى شود!
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نخستين  همان  ايران از  سرمايه دارى  اسالمى  نظام 
ماه هاى پس از قيام 1357 تهاجمات وحشيانه اى 
را به حقوق صنفى و سياسى طبقه كارگر تدارک داد 
و براى نشان دادن توانمندى هايش به سرمايه داران 
(صاحبان صنايع و تجار) و دول امپرياليستى غرب 
بعنوان يك بديل و شق قابل اطمينان، با قساوت و 
درندگى كم نظيرى به از بين بردن رهبران كارگرى 
و كمونيست ها، متالشى كردن تشكل هاى كارگرى 
نوپا و سركوب انقالب توده هاى فرودست جامعه 
مبادرت كرد. پس از يك دهه بگير و ببند و كشتار 
يعنى  راديكال  و  چپ  مبارزين  و  كارگرى  فعالين 
در سال هاى پايانى دهه شصت، رژيم سرمايه باز 
هم  يورش هاى همه جانبه اى را به سطح گذران 
و زندگى طبقه كارگر پايه ريزى كرد كه متقارن با 
دوره اول رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى بود. 
از اين دوره به بعد جمهورى اسالمى به هدف راه 
يابى به بازارهاى بين المللى و عضويت در سازمان 
تجارت جهانى، به سياست هاى اقتصادى نئوليبرالى 
روى آورد و ماهيت و چهره ضد كارگرى خود را 

بيش از پيش عيان ساخت.   
از آن تاريخ تا اينك برنامه خصوصى سازى ها در 
سخنرانى  برغم  و  گرفته  قرار  حاكميت  امور  رأس 
در  كه  نئوليبراليسم  نقد  در  نژاد  احمدى  جديد 
نشست چند روز پيش مجمع عمومى سازمان ملل 
هاشمى  هاى  دولت  مثل  هم  وى  دولت  كرد،  ايراد 
رفسنجانى و خاتمى نهايت تالش خود را به منظور 
پياده سازى مو به موى اين برنامه اقتصادى بخرج 
آمدن  كار  روى  مدت  در  كه  تفاوت  اين  با  داده، 
صنايع  سهام  اغلب  پاسداران  سپاه  اصولگرا،  دولت 
درآورده  خود  تملك  به  و  خريدارى،  را  كليدى 
و  جرايد  توسط  كه  اخبارى  آخرين  برطبق  است. 
در  صنايع  سهام  مابقى  يافته،  انتشار  رژيم  ميدياى 
شركت  مخابرات،  شركت  مانند  واگذارى  حال 
نفت و ديگر صنايع مادر به سپاه پاسداران فروخته 
خواهند شد. بى گمان مسئله ورود اين نهاد نظامى به 
عرصه اقتصاد كشور و مبدل شدن آن به يك كارتل 
بزرگ و بى رقيب اقتصادى، در كنار قبضه قدرت 
سياسى از اصلى ترين علل شدت گيرى جنگ جناح 
هاى رژيم، جرى تر شدن اصالح طلبان و عصبانيت 
زيادتر بخشى از بورژوازى ايران در چهار، پنج سال 

اخير محسوب مى گردد. 
واگذارى  قدم  به  قدم  شروع  با  برهرجهت،  بارى 
حاكمين  زمامدارى  دوم  دهه  در  دولتى  صنايع 
كنونى، صاحبان جديد واحدهاى توليدى خصوصى 
شده (سرمايه داران و ارگانهاى حاكميت) به انحاى 
كارگران  موقع  به  حقوق  پرداخت  از  مختلف 
تباهى  به  با  اين دوره  طى  و  اند  ورزيده  خوددارى 
هاى  سرمايه  و  مايملك  كارگران  زندگى  كشاندن 
هر  آنان  اند.  كرده  آورى  جمع  خود  براى  عظيمى 
از  خارج  واردات  قبيل  از  توجيهاتى  آوردن  با  بار 

دست  از  تر،  كيفيت  با  توليدات  و  اجناس  معمول 
رفتن سودآورى كارخانه، كمبود و گرانى مواد اوليه، 
ضعف مديريت و غيره از پرداخت دستمزد كارگران 

سر باز زده اند. 
ناگفته پيداست تمامى اين مديران و كارفرمايان از 
يك طرف خواسته اند و همچنان مى خواهند تا با 
معلق ساختن دستمزدها بر حجم سودهاى حاصل 
از رنج و زحمت كارگران بيفزايند و از جانب ديگر 
با اين عمل – كه هميشه از حمايت رژيم و وزارت 
مطالبات  طرح  امكان   – اند  بوده  مند  بهره  آن  كار 
ايجاد  براى  مبارزه  همانا  ديگر  سياسى  و  صنفى 
تشكل هاى مستقل و طبقاتى، مبارزه عليه استبداد و 
خفقان حاكم و... را از كارگران باز ستانند. در  آن 
اوايل اينگونه هم شد و تير آنان به هدف خورد، زيرا  
كارگران صرفًا با مراجعه به نهادها و مسئولين ضد 
كارگرى دولت، استمداد طلبيدن از نمايندگان طبقه 
حاكم در مجلس، درخواست از شوراهاى اسالمى و 
يا طومار نويسى، براى دريافت حقوق معوقه خود 
اقدام مى كردند كه در اكثر موارد كوشش هاى آنان 

ثمرى دربر نداشت. 
شاغل  كارگران  وقتى  زمان،  شدن  سپرى  با  اما 
اين  شدند  متوجه  كم  كم  شده  واگذار  صنايع  در 
اخذ  و  مشورت  با  آنگاه  ندارند،  كارائى  ها  شيوه 
براى  مبارزه  مؤثرتر  اشكال  به  جمعى  تصميمات 
تحت فشار گذاشتن كارفرمايان و رژيم حامى آنان 
نمودن  خارج  دار،  مدت  اعتصابات  آوردند.  روى 
ها،  خيابان  به  كارخانه  و  كارگاه  از  اعتراضات 
تجمعات  و  ها  گردهمائى  سازماندهى  راهپيمائى، 
اعتراضى درمقابل ارگان هاى دولتى يا نهاد رياست 
جمهورى و مجلس، و ايجاد راهبندان در اتوبان ها 
آنهم بدون ترس از دخالت نيروهاى مسلح سرمايه، 
و  ماهها  ها،  سال  در  كه  است  هائى  شيوه  بواقع 
هفته هاى اخير در راستاى رسيدن به مطالباتشان از 
به  بعضًا  كه   – معوقه  دستمزدهاى  دريافت  جمله 

باالى يكسال مى رسد – در پيش گرفته اند. 
در  "زياران"  گوشت  كارگران  متوالى  تجمعات 
تجمع  دستمزدهايشان،  پرداخت  عدم  به  اعتراض 
"سيمين"  نساجى  كارخانه  كارگران  اعتراضى 
تحصن  دستمزدهايشان،  دريافت  هدف  به  اصفهان 
پى  اعتراضات  شيراز،  در  آى."  تى.  "آى.  كارگران 
در پى كارگران شركت "سنگ بتون" سقز نسبت به 

كارگران  از  شمارى  تجمع  دستمزدهايشان،  تعويق 
كارخانه "پارس متال" در اعتراض به پرداخت نشدن 
دستمزدهايشان، تخريب سالن غذا خورى كارخانه 
"پارس واگن" توسط كارگران اين مركز توليدى كه 
است،  افتاده  تعويق  به  ماههاست  دستمزدهايشان 
گردهمائى اعتراضى كارگران كارگران صنايع چوب 
"پائيزان" بدليل به تعويق افتادن دستمزدها، اعتراض 
در مقابل استاندارى قزوين،  كارگران چينى "البرز" 
"كامياب"  قند  كارخانه  كارگران  اعتراضى  تجمع 
اعتراضى  تجمع  شهر،  خمينى  فرماندارى  برابر  در 
مخابرات راه دور شيراز به علت دريافت  كارگران 
نكردن دستمزدهايشان به مدت هشت ماه، اعتراض 
كارگران و كاركنان اتوبوس رانى خرمشهر، اعتصاب 
كارگران الستيك "البرز" كه پنج ماه حقوق خود را 
دريافت نكرده اند، تجمع كارگران كارخانه تن ماهى 
، اعتصاب كارگران كارخانه آلومينيوم اراک  "پگاه" 
خودروى  زاگروس  كارگران  اعتصاب   ، "ايرالكو" 
"پروتن" واقع در بروجرد و تجمع اعتراضى كارگران 
در اراک تنها چند نمونه از اعتراضات و  "آونگان" 
دستمزدهاى  دريافت  جهت  كارگرى  اعتصابات 
ايران  در  محورى  اى  مطالبه  به  اينك  كه   – معوقه 
مبدل گشته – در ماههاى مرداد، شهريور و مهر ماه 

سال جارى (1388) است. 
جنبش  نظران  صاحب  از  بسيارى  عقيده  به  اگرچه 
مضمون  معوقه  دستمزدهاى  برسر  پيكار  كارگرى 
بخش  كشاندن  با  توانسته  ليكن  دارد،  دفاعى 
به  هايشان  خانواده  و  ايران  كارگران  از  وسيعى 
تعرضات  عليه  بى وقفه  جدالى  و  روياروئى  ميدان 
سرمايه دارى، از سوئى رژيم ضد كارگرى جمهورى 
اسالمى را وحشت زده كند و از سوى ديگر ظرفيت 
هاى كل دستگاه حاكم را در مهار جنبش كارگرى 

براى بورژوازى ايران زير عالمت سئوال ببرد. 
مبارزات  امروزه  شد،  يادآور  مى بايد  خاتمه  در 
دريافت  براى   – راديكالتر  اشكال  با   – كارگران 
دستمزدهاى معوقه و همچنين عموميت يافتن شعار 
بس با اهميت افزايش دستمزدها كه حاكى از بروز 
مى  جامعه  در  طبقاتى  كشمكش  از  اى  تازه  ابعاد 
باشد در حالى جريان دارد كه تورم، ركود اقتصادى، 
استمرار اخراج و بيكارسازى ها، عدم پرداخت بيمه 
همچنين  و  كارگرى،  مزاياى  ساير  و  درمانى  هاى 
باتفاق  قريب  اكثريت  كشور،  در  ميليونى  بيكارى 
كارگران و خانوارهاى كارگرى در سرتاسر ايران را 
به زير خط فقر رانده، و وضعيت مادى و معيشتى 

وخيمى را به آنان تحميل كرده است. 
طبقه  انفجارى  پتانسيل  فالكتبار  شرايط  اين  خود 
با  مقايسه  قابل  كه  داده  افزايش  آنچنان  را  كارگر 
دهه هاى گذشته نيست. در همين دوره باز ما شاهد 
ميدان دارى نسلى از پيشروان چپ و راديكال جنبش 

كارگرى هستيم كه نقش تعيين كننده اى در 
شناساندن و آگاهى يافتن كارگران به منافع 

فرشيد شكرى واهمه رژيم از گسترش اشكال راديكال 
مبارزه حول دستمزدهاى معوقه 
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طبقاتى اشان ايفا كرده اند. 
حضور اين دسته از فعالين 
در  كارگرى  رهبران  و 
هاى  تالش  شكست  سبب  صحنه 
چماقداران خانه كارگر و شوراهاى 
مبارزات  كنترل  در  كار  اسالمى 
نقشه  ابطال  و  كارگران  طالبانه  حق 
هاى دوم خردادى ها و مهره هائى 
در  بورژوائى  رفرميسم  جنبش  از 
مى  كه  شده  كارگرى  جنبش  درون 
خواستند كارگران را به طرح ها و 
برنامه هاى خود قانع كنند. مقاومت 
باعث  چالشگران  اين  پايدارى  و 
گرديده تا سياست سركوب مبارزات 
از  را  خود  اثر  و  برندگى  كارگرى 
كف دهد. فعاليت هاى شبانه روزى 
ضرورت  تا  گشته  موجب  آنان 
تشكل هاى  برپائى  حياتى  نياز  و 
ميان  به  دولت  از  مستقل  و  طبقاتى 
كارگران  از  بيشترى  هاى  توده 
شود.    آنان  ذهن  ملكه  و  رفته  ايران 
و  ها  تاكتيك  كه  حال  بنابراين، 
هاى  جناح  از  كدام  هر  روش هاى 
و  ساختن  متوقف  در  حاكميت 
رشد  از  آوردن  بعمل  ممانعت 
مانده،  عقيم  كارگران  اعتراضات 
تأملى  خور  در  حدود  تا  كه  حال 
رفرميست  هاى  حل  راه  و  عقايد 
درون  در  ها  سنديكاليست  و  ها 
و  رفته،  حاشيه  به  كارگرى  جنبش 
عالوه بر اين موارد حال كه شرايط 
بحرانى  رژيم  اقتصادى  و  سياسى 
تا  دارد  آن  جاى  است،  شده  تر 
راديكال  و  چپ  پيشروان  و  فعالين 
به  كمونيست  نيروهاى  و  كارگرى، 
بهترين وجه ممكن از ظرفيت باالى 
خيزش انقالبى طبقه كارگر به هدف 
دستيابى كارگران به مطالبات روزانه 
پراكندگى  بر  غلبه  اشان،  حداقل  و 
فشرده  و  شدن  متشكل  مبارزات، 
به  اشان،  طبقاتى  صفوف  شدن 
زيركشيدن رژيم – كه خواست كل 
اقشار و توده هاى ستمكش جامعه 
اهداف  به  نيل  باالخره  و   – است 
سوسياليستى  جنبش  استراتژيك 
كنند.    استفاده  كارگر،  طبقه 
 

                         29/09/2009
                               

 World (بغج)  جهانى  غذائى  "برنامه ى  گزارش  طبق 
جمعيت  متحد  ملل  سازمان   "(Food Program (WFP

گرسنه  دنيا به يك ميليارد و بيست ميليون نفر رسيد. اين 
رقم، كه در سال 2008 نهصد و پانزده ميليون بود، نشان 
از  نفر  يك  دنيا  جمعيت  نفر   6 هر  از  تقريبا  كه  مى دهد 
گرسنگى مزمن رنج مى برد. 65 در صد اين جمعيت گرسنه 
در 7 كشور هندوستان، چين، اندونزى، پاكستان، بنگالدش، 
اتيوپى و جمهورى دموكراتيك كنگو زندگى مى كنند. دو 
باالى  نرخ  با  سرمايه دارى  كشورهاى  از  نخست  كشور 
رشد هستند و پاكستان از كشورهاى اتمى جهان مى باشد. 
خانم ژوزت شيران Josette Sheeran، مدير اجرائى برنامه 
غذائى جهانى، در روز 16 سپتامبر برابر با 25 شهريور، در 

لندن طى گفتگو با خبرنگاران روى حقايق 
تلخى انگشت گذاشت. او گفت كه برنامه 
ميليون  و 700  ميليارد  به 6  جهانى  غذائى 
نفر  ميليون  براى 108  تا  دارد  احتياج  دالر 
در جهان غذا تهيه كند. اما فقط نصف اين 
بودجه در اختيارش گذاشته شده است. او 
گفت حكومتها تريليونها دالر به بانك ها و 
كردند،  مالى  كمك  مالى  موسسات  ساير 
اما از دادن 3 ميليارد دالر به برنامه غذائى 
جهانى دريغ ورزيدند كه فقط يك صدم در 
اكنون  گفت  او  مى باشد.  كمك ها  آن  صد 
كمك مالى به غذا كمتر از ميزانى  است كه 
20 سال پيش پرداخت مى شد. در نتيجه  اين 
اوضاع 146 ميليون كودک در كشورهاى در 
هر  و  مى برند  رنج  الغرى  از  توسعه  حال 

شش ثانيه يك كودک به خاطر گرسنگى مى ميرد. به عبارت 
ديگر در هر سال حدود 6 ميليون كودک به خاطر گرسنگى 
پرپر مى شوند. شصت در صد كسانى كه از گرسنگى مفرط 
رنج ميبرند زن هستند. تاثيرات كمبود مواد مغذى در زنان 
غذائى  برنامه  گزارش  طبق  است.  كننده  ويران  كودكان  و 
جهانى 85 در صد جمعيت 178 ميليونى آسياى جنوبى با 
كمتر از 2 دالر در روز زندگى مى كنند. در نتيجه ى اين وضع 
گرسنگى مزمن در سال بين 30 تا 50 ميليون نفر را مى كشد.
را  دردناک  و  بار  مصيبت  گزارش  اين  كه  انسانى  هر 
چرا  چيست؟  فاجعه  اين  علت  پرسد  مى  خود  از  بشنود 
حال  در  بازارهايش  در  دالر  تريليون   150 كه  دنيائى  در 
هستند؟  گرسنه  نفر  ميليارد  يك  از  بيش  است  گردش 
داليل متعددى براى اين مصيبت بزرگ مى شود عنوان كرد 
مى شود.  اشاره  آنها  از  بعضى  به  كوتاه  نوشته  اين  در  كه 
سياستمداران، سرمايه داران و عمله  اكره  آنها خشك سالى، 
سيل، تغييرات جوى و عدم استفاده  درست از آبهاى جهان 
و ازدياد جمعيت و يا به قول آنها "انفجار جمعيت" را عامل 
اصلى گرسنگى يك ششم جمعيت جهان مى شمارند. خود 
گزارش برنامه غذائى جهانى ادعاى اينان را رد مى كند. بر 
خشكسالى  و  سيل  مثل  طبيعى  مصائب  گزارش  اين  طبق 
عامل 8 درصد اين مصيبت است. 92 در صد بقيه نتيجه  
مواد  قيمت  ازدياد  و  سرمايه دارى  نظام  جهانى  بحران 
غذائى است. بر اين توضيح بايد نكات زير را اضافه كرد.

كمك غذائى به عنوان ابزارى در جهت پيش بردن منافع 

اقتصادى و سياسى و حتى نظامى 
صاحب  و  امپرياليستى  كشورهاى 
همين  به  مى رود.  كار  به  سلطه 
حاصل  كه  گرسنگى،  ابقاى  جهت 
سرمايه دارى  سيستم  عملكرد 
در  عامل  يك  عنوان  به  است، 
عمل  سرمايه   سلطه گرى  خدمت 
سازى  آزاد  آن  كنار  در  مى كند. 

اقتصاد كشاورزى و زدن سوبسيدهاى نان و بقيه مواد اوليه 
محصوالت  خريدن  عدم  و  قيمت ها  كنترل  رفع   ، غذائى 
بين  صندوق  توصيه   به  كه  دولتها  جانب  از  كشاورزان 
شده  آور  سرسام  گرانى  موجب  گرفته،  انجام  پول  المللى 
كشورهاى  تا  شده  باعث  اينها  است. 
آخرين  كه از  پيشرفته اى   اصطالح  به 
عرصه   در  تكنولوژى  دستاوردهاى 
"انقالب  اصطالح  به  و  كشاورزى 
از  گردند  قادر  مى كنند  استفاده  سبز" 
طريق جنس ارزان و با كيفيت اقتصاد 
كشاورزى كشورهاى در حال توسعه 
كشورهاى  بكشانند.  نابودى  به  را 
از  شده  نگه داشته  محروم  كشاورزى 
دهه   در  سبز"  "انقالب  دستاوردهاى 
توليد  اضافه   دالر  ميليارد  يك  هفتاد 
داشتند. همين كشورها در سال 2001 
عرصه  اين  در  دالر  ميليارد  يازده 
كسر بودجه داشتند. مشكل، اما، فقط 
نميشود.  شده  ياد  عوامل  به  منحصر 
در كشورى مثل پاكستان، عراق افغانستان جنگ آمريكا و 
موتلفين مزيد بر علت شده است. در پاكستانى كه زمين هاى  
مرگ  باعث  فقط  گرسنگى  دارد  كافى  آب  و  حاصلخيز 
تدريجى نمى شود، بلكه مرگ آنى هم به ارمغان مى آورد. 
روز دوشنبه 23 شهريور جمعيتى در كراچى منتظر تقسيم 
مى بايست  كه  زنان،  و  رسيد  دير  آرد  بودند.   رايگان  آرد 
پليس  شدند.  طاقت  بى  برسند  بچه ها  و  خانه   امور  به 
نتيجه   در  افتاد.  جانشان  به  باتوم  با  آنها  كردن  منظم  براى 
اين اقدام سركوبگرانه صف ها به هم ريخت و 20 زن و 
كودک گرسنه زير پا له شده و جان خود را از دست دادند. 
جهان  كشور   30 در  شورش ها  عوامل  از  يكى  گرسنگى 
گرسنگان  شورش  هائيتى  در  است.  بوده  گذشته  سال  در 
آلترناتيو راديكال  دولت شد. اما در غياب  موجب سقوط 
و  مانده  سازمان  بدون  شورش ها  اين  سوسياليستى 
نتوانستند به ريشه يابى مصيبت و پيدا كردن يك راه چاره  
راديكال و ماندگار بيانجامند. به همين جهت گرسنگان يا 
سرنوشت  نمى تواند  اين  اما  كردند.  مهاجرت  يا  و  مردند 
و  ثروت  در  غرقه  دنياى  در  كه  باشد  مردمى  و  كارگران 
طوالنى  مدتى  براى  نمى توان  كنند.  مى  زيست  كاال  وفور 
و  استثمارگر  خادمان  و  سرمايه دار  مشت  يك  سلطه   به 
بالقوه  نيروئى  و  عينى  زمينه   داد.  در  تن  آنها  افروز  جنگ 
سيستم  عليه  موثر  و  هدفمند  مبارزه   يك  براى  بزرگ 
گرسنگى،  نظير  آن،  از  حاصل  مصائب  و  سرمايه دارى 
وجود دارد. بايد كوشيد اين نيروى بالقوه را بالفعل كرد.

گرسنگى در دنياى غرقه در ثروت
نيمه اول مهر 1388- نيمه اول اكتبر2009
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و  اسالمى  جمهورى  مذاكره  و  ديدار  پنجشنبه  روز 
سران 5+ 1 در پشت درهاى بسته در ژنو انجام گرفت. 
بدنبال اتمام اين مذاكرات، هيچكدام از طرفين ابتدا 
بطور مشخص موضوع گفتگوها را بيان نكردند، اما 
هر دو طرف،  مذاكرات را مثبت اعالم كرده و طبق 
گفتگوهاى طرفين در اواخر ماه اكتبر،  ديدار و مذاكره  
سران كشورهاى درگير دوباره از سر گرفته مى شود. 
سوى  از  بويژه  مذاكرات  مورد  در  گويى  كاب 
جمهورى  موفقيت  عدم  نشانه  اسالمى،  جمهورى 
اسالمى در اين مذاكرات، در رابطه با سياست هاى 
از پيش اعالم شده آنان است. «محمود احمدى نژاد، 
جمهورى  رياست  انتخابات  نتيجه  اعالم  زمان  از 
«تمام شده»  را  ايران  هسته اى  پرونده  مسئله  بارها 
به  حاضر  وجه  هيچ  به  كه  بود  گفته  و  خوانده 
فردا).   راديو  از  نقل   )« نيست.  باره  اين  در  مذاكره 
بين  گفتگوها  موضوع  ترين  عمده  صورتيكه  در 
همان  اتفاقا  كشور   6 سران  و  اسالمى  جمهورى 
خبرهاى  طبق  است.  بوده  ايران»  اى  هسته  «مسئله 
آمريكايى  مقام  يك  گفته  به  همچنين   » منبع  همين 
در اين گفت وگوها، اين توافق اصولى حاصل شد 
غنى شده  اورانيوم  ذخيره  عمده  بخش  ايران  كه 
كند.».  ارسال  روسيه  به  پااليش  براى  را  خود 
آلمان،  كشورهاى  دوره   اين  در  كه  شرايطى  در 
مقابل  در  آمريكا،  برخالف  انگليس  و  فرانسه 
گرفته  محكم ترى  نسبتا  گارد  اسالمى  جمهورى 
بودند، امروز نسبت به اين مذاكرت ابراز خشنودى 
مى كنند.  يا در واقع همه آن دول و منجمله جمهورى 
ميكنند.   رضايت  ابراز  مذاكرات  نتيجه  از  اسالمى 
درگير،  طرفين  كه  چيست  مسئله  كه  اينست  سوال 
مى كنند؟  ارزيابى  مثبت  مذاكرات را  نتايج  همه -  
اگر كشورهاى بزرگ اروپايى فكر مى كنند كه آنان 
عملى  منتظر  تنها  و  اند  شده  پيروز  مذاكرات  در 
اسالمى  جمهورى  سوى  از  مذاكرات  نتايج  شدن 
مذاكرات  در  كه،  اينست  آن  تفسير  پس،  هستند، 
پشت درهاى بسته، و برخالف مواضع احمدى نژاد 
و همه مسئوليت جمهورى اسالمى رو به مردم، در 
اين مذاكره جمهورى اسالمى شكست خورده است. 
جمهورى اسالمى در اين مذاكرات شكست خورده 
است، آنها اينطور به افكار عمومى القاء كرده بودند 
كه مسئله هسته اى از نظر آنان موضوع مختومه اى 
مذاكره  به  موضوع  اين  حول  مذاكرات  در  و  است 
پيش  اسالمى  جمهورى  طرح  اين  پردازند.  نمى 
شكست  مى خواهد  اسالمى  جمهورى  اما  نرفت، 
پروسه  طى  و  آبرومندانه  را  مذاكرات  اين  در  خود 
دست  از  را  خود  وجهه  كه  چنين  رساند،  انجام  به 
كشورى،  درون  كشمكش هاى  در  بتواند  و  نداده 
سركوب  و  تعرض  براى  هايى  مستمسك  دوباره 
دست  در  را  معترض  و  آزاديخواهانه  هاى  جنبش 
صباحى  چند  بتواند  ديگر  سوى  از  و  باشد.  داشته 
دهد.  ادامه  خود  جنايتكارانه  و  ننگين  حيات  به 
سالح  به  خواهد  مى  چند  هر  اسالمى  جمهورى 

را  خود  حاكميت  ادامه  امروز  اما  يابد،  دست  اتمى 
فداى دست يابى به سالح هسته اى نمى كند، بويژه 
در شرايطى كه در داخل ايران با اعتراضات توده اى 
وسيع و جنبش هاى اجتماعى معترض روبرو است. 
هدف اين مقاله، نه ادامه تفسير مسائل فوق، بلكه سخن 
درباره آن تاكتيك هايى است كه جمهورى اسالمى و 
مسئولين آن، بويژه شخص احمدى نژاد از آن پيروى 
مى كنند. بنيادهايى براى اتخاذ سياست ها، كه نشان 
مى دهد آنان تا چه اندازه  مردم ايران را مسخره و 
اند.  كرده  خود  اقتصادى  و  سياسى  مقاصد  بازيچه 
در گشت و گذار دنياى رسانه اى به مقاله اى برخوردم، 
كه در اين مقاله آنرا منعكس مى كنم. مقاله اى كه به 
بهترين وجهى دروغ، ريا، سركوب و توجيه آن، از 
سوى جمهورى اسالمى و ايادى آنرا توجيه مى كند. 
آقاى  قلم  به  روانى»  جنگ  هاى  «تاكتيك  مقاله 
 ،1385 اسفند   9 بتاريخ   ، فر  سلطانى  محمد 
رژيم  خود  به  وابسته  «الف»  سايت  در  مندرج 
طلب.  اصالح  جناح  به  متمايل  اسالمى  جمهورى 
آنچه در زير مى خوانيد مختصرى از آن مقاله است، 
كه درميان گذاشتن آن را با خوانندگان جهان امروز 
مفيد دانستم. الزم به ذكر است من اصل مقاله را با 
همان فرمول بندى كه دارد نقل مى كنم، كار من در 
اين رابطه تنها  به خالصه كردن آن محدود شده است: 

***
« جنگ روانى از واژه هايى است كه تاكنون تعاريف 
استفاده از آن  شرايط  اساس  بر  گوناگونى  و  متنوع 
 1955 مارس  در  آمريكا  ارتش  است.  شده  ارائه 
جنگ  از  جالب  تعريفى  خود  رزمى  نامه  آيين  در 
روانى در عرصه بين المللى ارائه كرد "جنگ روانى 
ديگر  و  تبليغات  از  شده  طراحى  و  دقيق  استفاده 
بر  تاثيرگذارى  آن  اصلى  منظور  كه  است  اعمالى 
گروه  دشمن،  رفتار  و  تمايالت  احساسات،  عقايد، 
كه  نحوى  به  است  دوست  گروه  يا  و  طرف  بى 
پشتيبانى براى برآوردن مقاصد و اهداف ملى باشد». 
است  عبارت  روانى  جنگ  داواتى  ويليام  اعتقاد  به 
از:«مجموع اقداماتى كه از طرف يك كشور به منظور 
و  ها  دولت  رفتار  و  عقايد  بر  نفوذ  و  گذارى  اثر 
ملت هاى ديگر در جهت مطلوب و با ابزار هايى غير 
از ابزار نظامى، سياسى و اقتصادى انجام مى شود». 

اهداف جنگ روانى: 
1. از بين بردن اميد نزد مخاطبان كشور يا جناح مقابل
2. بى اعتمادى نسبت به رهبران كشور يا جناح مقابل

3. شكاف در بين جامعه مخاطب  
جنگ  طراحان  روانى  جنگ  اساسى  راهبردهاى   -
اند.  كرده  استوار  تبليغات   بر  را  خود  نبرد  روانى، 
عقايد افراد و يا جامعه  هدف آنها تاثير گذارى بر 
مورد نظر مى باشد. جنگ روانى از همه تاكتيك هايى 
بهره  دهد،  مى  انجام  اجنت  تبليغاتى  عامل  يك  كه 
عمومى  افكار  كنند  مى  سعى  عوامل  اين  برد.  مى 
طرف مقابل را به تسخير كشانده و از شيوه هاى زير 
حداكثر استفاده را بنمايند. مديران و طراحان خبرى 

پيش از هر چيز، بايد مخاطب خود را به خوبى مورد 
شناسائى قرار داده و از طريق روش هاى روانشناسى 
اجتماعى، ميزان تاثيرى را كه هر يك از تاكتيك هاى 
كنند.  پيدا  را  كنند  ايفاء  توانند  مى  روانى  جنگ 

برخى از مهمترين
 تاكتيك هاى جنگ روانى 

Censorship 1. سانسور
موادى  عمدى  حذف  از  است  عبارت  سانسور 
دادن  شكل  منظور  به  ها،  آگاهى  عبور  جريان  از 
عمدى  حذف  اين  است.  ديگران  اعمال  و  عقايد 
در  سانسور  پذيرد.  صورت  تواند  مى  شكل  دو  به 
ساده ترين معنى اش، رسيدگى و آزمايش پيام هاى 
بازداشت  اولياى امور به جهت  كثيراالنتشار توسط 
اين  است.  نامطلوب  آنان  نظر  از  كه  است  موادى 
شكل سانسور، همان ايجاد مانع قبلى يا عملى جهت 
مثال  كه  است  نامطلوب  مواد  انتشار  از  جلوگيرى 
مى تواند شامل حذف واژه ها، عبارات يا جمالتى 
در  سانسور  اما  باشد.  سانسورگر  توسط  خاص 
شكل گسترده ترش، مى تواند در برگيرنده هر نوع 
تالشى جهت تضعيف يا جلوگيرى از انتشار مواد 
نامطلوب از نظر برخى از اولياى امور باشد. بدين 
ترتيب، ممكن است دولتى جلوى انتشار اطالعات 
يا اخبارى را كه مى تواند بازتابى مخالف يا ناموافق 
ممكن  يا  بگيرد  باشد،  داشته  دولت  آن  مقامات  بر 
است دولت مذكور اقدام به صدور مجوزهايى كند 
كه از اين راه انتشار مواد نامطلوب را دچار مشكل 
يا فترت سازد... . به اين ترتيب مى شود برخى از 
روزنامه ها يا مجالت را از امكانات چاپى محروم 
ديگر  اقتصادى  موانع  يا  سنگين  هاى  ماليات  كرد، 
يا  انداخت  زندان  به  را  سردبيران  كرد،  اعمال  را 
لغو  را  تلويزيونى  راديو-  هاى  فعاليت  كار  جواز 
سانسور  از  كامه  خود  و  مستبد  هاى  دولت  كرد. 
براى بقاء قدرت خويش بهره بردارى مى كنند.... .

Disortion 2. تحريف
و  خبرى  پوشش  هاى  شيوه  ترين  رايج  از  يكى 
مطبوعاتى، تغيير متن پيام به شيوه هاى مختلف از 
طريق دستكارى خبر است. در مسئله تحريف سه 
تعديل،  از:  عبارتند  كه  خورد  مى  چشم  به  پديده 
شاخ و برگ دادن و جذب. يك خبر در عين انتقال 
از  كوچكتر  تدريج  به  ديگر  شخص  به  شخصى  از 
ساده  كردن،  بازگو  نظر  از  و  تر  فهم  قابل  گذشته، 
بسيارى  متوالى  انتقال  فرايند  حين  در  شود.  مى  تر 
شوند،  مى  تعديل  كم  كم  خبر  اصلى  جزئيات  از 
تجربه هايى كه در مورد تحريف انجام شده است، 
در  موجود  جزئيات  از  بسيارى  كه  دهد  مى  نشان 
شوند.  مى  حذف  شدت  به  انتقال  زنجيره  ابتداى 
ميزان  شود،  مى  نقل  شده  تحريف  خبر  كه  بار  هر 
جزئيات، هر چند با كندى، كاهش مى يابد.... .  اين 
سياسى  گفتگوهاى  و  ها  مصاحبه  در  بيشتر  شيوه 

مخاطبان  كه  شرايطى  در  رود....  مى  بكار 
دسترسى الزم به منبع موثق پيام را نداشته 

تاكتيك هاى جمهورى اسالمى
بهروز ناصرى
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باشند، اين شيوه بيشترين كاربرد را دارد... . 
3) ساختن يك يا چند دشمن 

فرضى 
Make A Supposed Anemy To 

كار  كهنه  سياسيون  قديمى  هاى  شيوه  از  يكى  اين 
و  بقا  براى  و  دارند  اختيار  در  را  قدرت  كه  است 
ماندگارى در حكومت از آن استفاده مى كنند. اين 
اين  در  است.  كرده  رخنه  نيز  مطبوعات  به  شيوه 
شيوه سعى مى شود تا ساير رسانه ها و مطبوعات 
يا ساير سياستمداران و يا ساير احزاب را در چشم 
دهند.  نشان  دشمن  يك  شكل  به  خود،  مخاطبان 
هميشه داشتن يك دشمن فرضى مى تواند اقدامات 
طرف مقابل را محق و معتبر جلوه دهد و زمينه را 
اين  از  استفاده  آورد.  فراهم  اقدامى  نوع  هر  براى 
شيوه خود مى تواند براى متحد كردن افراد داخل 
هاى  بحران  هنگام  در  باشد.  مفيد  نيز  كشور  يك 
سياسى  خطرات  همچنين  يا  و  سياسى  و  اقتصادى 
وجود  مى كند،  تهديد  را  كشور  يك  درون  از  كه 
بر  سرپوشى  تواند  مى  خارجى  فرضى  دشمن  يك 
بحرانها و اتحاد داخل كشور عليه اين بحرانها باشد. 

4) پاره حقيقت گوئى
 To release a part of truth  

گاهى حادثه، خبر يا سخنى مطرح مى شود كه از 
نظر منبع، محتواى پيام، مجموعه اى به هم پيوسته 
بخشى  و  نقل  آن  از  بخشى  اگر  كه  است  مرتب  و 
خواهد  منحرف  پيام  نتيجه  و  جهت  نشود،  نقل 
كه  است  مطبوعات  رايج  هاى  رويه  از  اين  شد. 
معموال متناسب با جايگاه و جناح سياسى كه به آن 
متمايل هستند، بخشى از خبر نقل و بخشى را نقل 
نظرات  انتشار  نمى كنند. اين شيوه به خصوص در 
و رهبران سياسى متداول است. استفاده از تيترهاى 
اصلى روزنامه ها، مطابق با ميل و سليقه آن روزنامه 
 . است....  گوئى  حقيقت  پاره  بارز  هاى  نمونه  از 

5) ادعا به جاى واقعيت
 truth pretention instead of 

رسانه هاى خبرى براى دستيابى به اهداف مورد نظر 
خود گاهى ادعاهايى عليه افراد، گروه هاى مختلف 
و رسانه هاى رقيب مطرح مى كنند و آنان را مجبور 
روش  اين  در  واقع  در  نمايند.  مى  پاسخگويى  به 
اخبار مخابره شده و يا به چاپ رسيده نوعى ادعا به 
جاى واقعيت را در ذهن مخاطب تداعى مى كند و با 
استفاده از كلماتى نظير «ادعا» منبع خبر سعى مى كند 
اوال خبر را از دست ندهد، در ثانى صحت و سقم 
خبر را به گردن منبع مدعى آن انداخته، ثالثا چنانچه 
را  آن  پخش  اعتبار  گرفت،  قرار  تاييد  مورد  خبر 
نصيب خود كند و در نهايت پيامى را كه مد نظرش 
مى باشد به همراه خبر القا نمايد. در شايعه منبع خبر 
را نمى گوييم اما در اين نوع خبر عمدتا منبع خبر را 
ذكر مى كنيم، ولى منبعى كه بى اعتبار است و بارها 
مورد تكذيب قرار گرفته است. اين شيوه از جمله 
شيوه هاى جنگ روانى است كه در آن نوعى ادعا 
در اخبار منتشر مى شود: در جريان حمله آمريكا به 
افغانستان، پس از هر بمباران شديد مقرهاى طالبان، 
سوى  از  الدن  بن  شدن  كشته  بر  دال  ادعاهايى 
رسانه هاى آمريكايى مطرح مى شد. زمانى كه طالبان 

خبر را تكذيب مى كردند، آمريكايى ها مى فهميدند 
كه تالش آنها در انهدام مواضع طالبان چندان موثر 
نبوده است. اگر طالبان ها سكوت مى كردند، اين 
سكوت صحت ادعاهاى آمريكا را اثبات مى كرد... . 
6) اغراق عوامل تبليغانى با بهره گيرى از اين شيوه 
آنها  زنند.  مى  آميز  مبالغه  مطالب  پخش  به  دست 
از  بزرگ  بسيار  را  كوچك  مطالب  كنند  مى  سعى 
همچنين قادرند از  آنچه وجود دارد جلوه دهند و 
مطالب يزرگ به شكلى ضعيف و در زمان، مكان و 
كند.  بردارى  بهره  آيد،  نمى  چشم  به  كه  جايگاهى 

ترور  جديد،  هاى  شيوه  در  ترورشخصيت   (7
فيزيكى جاى خود را به ترور شخصيت داده است. 
در زمانهايى كه نتوان فردى را ترور فيزيكى كرد و 
يا نبايد افراد مورد ترور فيزيكى قرار گيرند، سعى 
و  روانى  جنگ  تبليغاتى  عوامل  طريق  از  مى كنند 
شخصيتهاى  جمعى،  ارتباط  وسائل  از  استفاده  با 
مطرح وموثر را به زير ذره بين كشيده و با يزرگ 
نمايد. شخصيت  ترور  را  آنان  ضعف  نقاط  نمايى 

Rumour  8) شايعه
زمانى كه جريان اين خبر از بين افرادى شروع مى شود 
كه از حقيقت موضوع دورند، شايعه آغاز مى گردد 
و تكرار آن بدون ارائه برهان و دليل ادامه مى يابد تا 
تقريبا بسيارى از مردم آنرا باور مى كنند .. در نهايت 
شود،  مى  گرفته  پيش  آن  ترويج  براى  معينى  شيوه 
مسئول  منبع  يك  از   » يا  گويند...»  مى  «آنها  مانند 
شنيده ام كه...» يا «اخبار دقيقى دارم مبنى بر اينكه...»
مربوط  حوادث  كه  يابند  مى  رواج  زمانى  شايعات 
باشند  برخوردار  اهميتى  از  افراد  زندگى  در  آن  به 
و  نشود  پخش  صريح  خبرهاى  آنها  مورد  در  يا 
ابهام  باشند.اين  مبهم  مربوطه  خبرهاى  اينكه  يا 
تحريف  صورت  به  خبر  كه  آيد  مى  بوجود  زمانى 
متضادى  خبرهاى  فرد  به  يا  شود،  دريافت  شده 
باشد.  عاجز  خبرها  گونه  اين  فهم  از  فرد  يا  برسد 
هميشه  و  نيست  دروغ  هميشه  شايعه  حال  هر  به 
 . شود....  نمى  شامل  را  اى  بدخواهانه  داستان 

9) تاكتيك ماساژ پيام
Spinning The Massege 

تاكتيك كلى بافى تاكتيكى است كه در آن جزئياتى 
كه ممكن است مخالفت ادارى يا سياسى را برانگيزد 
در  مى پوشانند.  واقعى  غير  مطالب  از  لعابى  با  را 
به  توجه  بدون  مى شود  سعى  تاكتيك  اين  پخش 
يابى  ريشه  بدون  و  خبر  در  عميق  و  اصلى  مسائل 
آن  حواشى  به  شود  مى  منعكس  كه  موضوعى  به 
برگ  و  شاخ  و  بزنند  لعاب  خبر  به  شده،  پرداخته 
خواننده را در سطح نگه دارند.  آنرا اضافه كنند و 
مطالب  عمق  به  معطوف  كمتر  را  وى  توجه  و 
هاى  بيانيه  پخش  در  بيشتر  تاكتيك  اين  نمايند. 
خارجى  ديپلماسى  دستگاه  يا  و  خارجه  وزارت 
كشورها مورد استفاده قرار مى گيرد، كه در آنها از 
شيوه بى حسى سازى مغزى استفاده شده است... . 

10) تاكتيك زمان بندى 
 Tactic Timing 

 مرسوم ترين مصداقى را كه مى توان براى تاكتيك 

زمان بندى مثال زد، تاخير در پخش خبر مى باشد، 
به نحوى كه ديگر پيامگير نتواند كار بكند. اين شيوه 
را  مخاطبين  اشتياق  و  التهاب  موارد  از  بسيارى  در 
در  و  نموده  مهيا  موثق  منابع  از  خبر  شنيدن  براى 
فراهم  نيز  را  شايعات  پخش  زمينه  ديگر  بخشى 
اطالعات  توان  مى  زمانبندى  تاكتيك  در  مى كند. 
بستر  نمودن  مهيا  و  آن  پخش  زمان  به  توجه  با  را 
 . داد....  قرار  استفاده  مورد  خبر  پخش  براى  الزم 

 Tactic Omission حذف  تاكتيك   (11
خبر  از  مهمى  قسمتهاى  تاكتيك  اين  براساس 
كه  شكلى  به  شده،  طراحى  پيش  از  كه  داليلى  به 
تا  ميگردد  حذف  است،  گرفته  صورت  هدفمند 
 . نمايد...  مهيا  شايعه  تاكتيك  پخش  براى  زمينه 

Dribble Tactic 12) تاكتيك قطره چكانى
در  آنكه  جاى  به  دانش  و  اطالعات  ها،  داده 
دسته  تاكتيك  اين  در  شود،  نوشته  واحد  سندى 
مقدار  به  و  گوناگون  زمانهاى  در  و  شده  بندى 
نسبت  مخاطب  هم  تا  گردد  مى  ارائه  كم  بسيار 
آن  به  نسبت  هم  و  كند  پيدا  اعتماد  خبر  منبع  به 
مجراى  از  اخبار  پخش  منتظر  و  كند  پيدا  اعتياد 
رخدادها  الگوى  شيوه  اين  در  گردد.  نظر  مورد 
ماند.  مى  مخفى  گيرنده  ديد  از  و  ميشود  تجزيه 

13) تاكتيك دروغ بزرگ يا استفاده 
Tactic Big-Lie از دروغ محض

عمدتا  و  باشد  مى  سنتى  و  قديمى  تاكتيك  اين 
مرعوب  حتى  يا  و  حريف  كردن  مرعوب  براى 
ميگيرد.  قرار  استفاده  مورد  عمومى  افكار  كردن 
واقعيت  وجه  هيچ  به  كه  را  پيامى  كه  معنى  بدين 
اى  استفاده  مورد  معروفترين  ميكنند.  بيان  را  ندارد 
توسط  و  هيتلر  زمان  در  شده،  تاكتيك  اين  از  كه 
لوبلز بوده است كه ميگويد: دروغ هر قدر بزرگتر 
است.  راحتتر  مردم  هاى  توده  براى  آن  باور  باشد، 
كردن  مرعوب  براى  هم  تاكتيك  اين  ميگويد  وى 
نيروها  تشويق  عمومى،  افكار  تهييج  هم  و  دشمن 
و مرعوب ساختن دشمن در مورد نيروى دفاعى و 
تكنيكى  و  نظامى  توان  خصوص  در  كه  دروغهايى 
آن  از  استفاده  زمينه  در  كه  ميشود  گرفته  بكار 
ميگردد.  نيز  خودبينى  و  خودباورى  بيمارى  دچار 
گوبلز ميگويد دروغ را به حدى بزرگ بگوييد كه هيچ 
كس جرات و فكر تكذيب آنرا نكند. او ميگفت: بعضى 
مواقع دروغ هايى مى گفتم كه خودم از آن مى ترسيدم. 

14) پيچيده كردن خبر براى عدم 
To Tangle a Canard كشف حقيقت

نگه  محرمانه  حقيقت،  كردن  پنهان  شيوه  امروزه 
و  است  فرار  خبر  ذات  كه  زيرا  نيست  آن  داشتن 
نفوذ  جامعه  داخل  به  مجرايى،  يافتن  محض  به 
رسانه  يك  كه  زمانى  كه  اينست  بر  اعتقاد  ميكند. 
قصد دارد يك خبر را پنهان كند الزمست با دادن 
به  را  موضوع  و  حقيقت  زياد،  و  متنوع  اطالعات 

گونه اى پيچيده كند كه مخاطب از پيگيرى 
پنهان  براى  كند.  نظر  صرف  خبر  آن 
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اخبار  با  آنچنان  موضوع  حقيقت،  ماندن 
نقيض،  و  ضد  گاه  و  فراوان  اطالعات  و 
مخاطب  كه  شود  مى  بيان  مغلق  و  پيچيده 
 . يابد...  دست  حقيقت  به  مطالب  البالى  از  نتواند 
تبليغات  براى  خبر  از  استفاده   (15
نيازى  مى شود،  منتشر  ها  رسانه  از  خبرى  وقتى 
اصل  اولين  كه  چرا  ندارد.  وجود  آن  اثبات  به 
كرده،  كه  ادعايى  كه  اينست  پيام  دهنده  براى 
خبرى  كه  زمانى  خبر  منبع  باشد.  مى  اصل 
آن  اثبات  براى  تالشى  هيچگونه  مى دهد،  را 
است.  صرف  رسانى  اطالع  او  نظر  مد  و  نمى كند 

***
جمهورى اسالمى ايران در مقابله با توده هاى كارگر 
جنبش هاى  سركوب  براى  و  ايران  شريف  مردم  و 
دست  روانى  جنگ  به  پيشرو  و  معترض  اجتماعى  
و  گويد  مى  دروغ  كند،  مى  سركوب   زند،  مى 
تبديل  آنان  استناد  قابل  و  محبوب  چهره  به  گوبلز 
مى شود، اما در مقابل دول غرب، به كرنش مى افتد. 
اخير  سفر  كه  سرى  ديپلماسى  با  اسالمى  جمهورى 
متكى به واشتكتن نونه اى از آنست، مى خواهد حقايق 
را اين چنين وارونه به افكار عمومى القاء نمايد كه 
رسانه هاى جمهورى اسالمى و احمدى نژاد در صدد 
به  دست  آن  با  كه  بحرانى  بتوانند  تا  اند  برآمده  آن 
گريبانند را بدينوسيله كاهش داده يا بر آن غلبه نمايند. 
اخبارى كه تاكنون از رسانه هاى بين المللى و ايران 
اسالمى  جمهورى  ضعف  بر  دال  اند،  شده  منتشر 
ميان  اين  در  مهم  نكته  اما  است.  مذاكرات  اين  در 
جمهورى  بين  مشترک  منفعت  يك  كه  است  اين 
اين  كه  شود  مى  باعث   1+5 كشورهاى  و  اسالمى 
دول  غرب هواى جمهورى اسالمى را داشته باشند. 
هراس كشورهاى امپرياليست از خيزش توده اى در 
در  انقالبى  راديكاليسم  گسترش  از  هراس  و  ايران 
مدافعان  به  را  آنان  ايران،  ديده  ستم  مردم  صفوف 
جمهورى اسالمى تبديل مى كند. تالش كشورهاى 
امپرياليست غرب اينست كه هم جمهورى اسالمى 
را درعرصه برنامه هاى هسته اى به شكست بكشانند 
يا حداقل آنرا تحت انقياد خود درآورد و از سوى 
مى  دفاع  معترض،  هاى  توده  مقابل  در  آن  از  ديگر 
نمايند. جمهورى اسالمى نيز در اين ميان چاره اى 
جز تن دادن به خواست هاى سران 5+1 ندارد، زيرا 
اينرا فرجه اى براى ادامه حيات خويش مى پندارد. 
مذاكرات  عين  در  كه  نويسند  مى  ها  رسانه  وقتى 
متكى  كشور،   6 آن  با  اسالمى  جمهورى  هيئت 
وزير امور خارجه جمهورى اسالمى بسرعت راهى 
آمريكايى  مقام  هيچ  با  اما  است،  شده  واشنگتن 
خبرنگار  يك  با  تنها  و  نداشته   گفتگو  و  مالقالت 
همه  كه  است  معنى  اين  به  است،   داشته  ديدار 
گوبلزوار  اسالمى  جمهورى  وابستگان  و  مسئولين 
مردم و افكار عمومى را آشكارا به تمسخر مى گيرند. 
حقيقت  اين  مويد  ديگر  بار  كنونى  رويدادهاى 
و  ايران  جامعه  در  بنيادى  تغيير  براى  كه  است 
و...  شيادى  و  دروغ  و  سركوب  بساط  كردن  جارو 
جمهورى اسالمى، جنبش هاى اجتماعى و معترض 
و پيشرو بايد مستقيما به عرصه مبارزه سياسى عليه 
جمهورى اسالمى پا بگذارند.            4 اكتبر 2009 

مجمع  ساالنه   مراسم  در  مهر  دوم  در  نژاد  احمدى 
عمومى سازمان ملل سخنرانى كرد. او قبل از رفتن 
به نيويورک ادعا نمود كه براى شركت در مديريت 
او  سخنرانى  اما  مى كند،  اقدام  سفر  اين  به  جهان 
اين  گرديد.  روبرو  تحقير  از  شديدى  امواج  با 
بزرگ  كشورهاى  نمايندگان  جانب  از  فقط  تحقير 
نيز  ضربه پذير  و  كوچك  كشورهاى  نشد.  اعمال 
در  آلمان  راديو  داشتند.  شركت  تهاجم   اين  در 
شروع  با  لبنان  جمهور  رئيس  كه  نوشت  مهر  سوم 
ديپلماتيك  هيئت  به  ايران  دولت  رئيس  سخنرانى 
حضور  سالن  در  كه  پيوست  كشورى   144
 48 نمايندگى  هيئت  فقط  ترتيب  اين  به  نيافتند. 
هنگام  به  ملل  سازمان  عضو  كشور  از 192  كشور 
ماندند.  سالن  در  نژاد  احمدى  سخنرانى  ايراد 
حضور ساالنه  سران و نماينده  ديپلماتيك كشور در 
مجمع عمومى امرى تشريفاتى است. مقامات سازمان 
ملل اين مراسم را  ترتيب مى دهند تا مقامات ضمن 
تحويل دادن سخنان زيبا و حرف هاى چل من يك 
قاز بعضى مواضع خود را نيز بيان دارند. ديدارهاى 
كنارى اين مراسم است كه از اهميت برخوردار است. 
احمدى نژاد از 1384 به بعد هر سال از اين امكان 
استفاده كرده و يك مشت دروغ و خرافات مذهبى 
را در يك اليه  انسانگرايانه عوامفريبانه تحويل داده 
و  دولت ها  سران  طبعا  سخنان  آن  مخاطب  است. 
هيئت هاى ديپلماتيك نبوده اند. زيرا آنها مى دانند كه 
آنچه احمدى نژاد و بقيه  كاربدستان رژيم در ايران 
انجام مى دهند كامال با آنچه اين شخص خرافاتى بر 
زبان مى اورد دو چيز كامال متفاوت است. مخاطب 
اين سخنان مردمى هستند كه هيچ خبرى از اعمال 
ندارند.  ايران  داخل  در  ديكتاتور  جنايتكاران  اين 
مخاطب اين سخنان بيشتر مردم فلسطين و اعرابى 
را  آنها  اسرائيل  دولت  جنايات  كه  هستند  و  بوده 
ماالمال از نفرت كرده است. ددمنشى نيروهاى رژيم 
خبرى  پوشش  و  انتخابات  از  بعد  معترضان  عليه 
جهانى آن امكان سوءاستفاده اين ديكتاتور كوتوله 
كرده  كم  شدت  به  را  كسان  اينگونه  خبرى  بى  از 
است. او در سخنرانى هاى سالهاى گذشته در مجمع 
عمومى هارت و پورت زيادى راه مى انداخت، اما 
اگر  بود.   متفاوت  زيادى  مقدار  به  داستان  امسال 
بياندازد  نظرى  او  امسال  سخنان  محتواى  به  كسى 
متوجه مى شود كه هارت و پورتهاى آن نسبت به 
زيادتر  آن  پذيرى  سازش  و  كمتر  گذشته  سالهاى 
به  نسبى  اعتراضى  العمل  عكس  اينحال  با  است، 
آن باالتر مى باشد. بايد پرسيد چرا؟ چطور شد كه 
تحميل اين ميزان از تحقير در مجمع عمومى عليه 
نماينده  رژيم اسالمى ممكن گرديد؟  شك نمى توان 
اينجا  در  سلطه   صاحب  كشورهاى  مطامع  كه  كرد 
موثر بوده، اما تضعيف رژيم بدليل حوادث بعد از 
انتخابات نيز در اين مورد نقش اساسى داشته است.

موج ديگر تحقير هنگامى بر رئيس دولت و رژيم 
باريدن گرفت كه در 25 دسامبر رسانه هاى بين المللى 
فاش كردند جمهورى اسالمى به طور پنهانى يك 
مركز ديگر غنى سازى بنا كرده است. طبق خبرها 

قبل از افشاى اين اطالعات رژيم بناچار به وجود 
آن اعتراف كرده و موجوديت آنرا به اطالع آژانس 
بين المللى انرژى اتمى رسانده بود. اين مركز، كه 
در حوالى قم قرار دارد، به اين دليل علنى گرديد 
كه اطالعات مربوط به آن خيلى پيشتر از درج در 
بريتانيا و آمريكا در اختيار  رسانه ها توسط دولتين 
متحدان غربى آنها قرار گرفته بود. ادعا شده  است 
پيش  سال  سه  از  آمريكا  و  بريتانيا  دولت هاى  كه 
از وجود آن مطلع بوده اند. در اين رابطه بار ديگر 
بورژوائى  دولت هاى  ميان  در  اسالمى  جمهورى 
بر  گرديد.  معرفى  رژيم ها  دغل كارترين  عنوان  به 
همين اساس اوباما، رئيس جمهور آمريكا، همراه با 
متحدين غربى خود شروع به تكرار تهديد پيرامون 
كردند.  شكننده  حتى  و  سختر  تحريم هاى  اعمال 
هر  تا  خواستند  رژيم  از  آميز  تحكم  لحنى  با  آنها 
چه سريع تر امكان ورود بازرسان آژانس بين المللى 
سازد  فراهم  را  جديد  اتمى  مركز  به  اتمى  انرژى 
ميز  روى  هنوز  نظامى  گزينه   كه  نكند  فراموش  و 
است. سپاه با سوء استفاده از موقعيت و ظاهرا در 
مقابله با اين تهديد ها مانور نظامى راه انداخت و 
كرد  آزمايش  را  ميانبرد  و  برد  كوتاه  موشك  چند 
نيست  ترديدى  كند.  نظامى تر  داخل  در  را  فضا  تا 
كه اقدامات دولتهاى غربى آماده  سازى براى روبرو 
شدن با نمايندگان رژيم در اول نوامبر است كه در 
آن مذاكرات پيرامون انرژى اتمى جمهورى اسالمى 
آغاز مى شود. اما اين قدرت نظامى عمدتا در برابر 
مردم معترض كارائى دارد. چرا؟ چون  قدرت نظامى 
جمهورى اسالمى در مقايسه  با كشورهاى بزرگ و 
حتى اسرائيل مثل رابطه  پشه با فيل است. سير اين 
كنش ها و واكنش ها نشان مى دهد كه معارضه  پشه 
در  روسيه  و  چين  مواضع  و  شده  تشديد  فيل  با 
ايران  دولت  كه  كرد  خواهد  تعيين  اكتبر  اول  روز 
گرفت. خواهد  قرار  موقعيتى  چه  در  آن  از  پس 
الزم به گفتن نيست كه ضعف يك رژيم ارتجاعى 
و سركوبگر كه مورد استفاده  امپرياليست ها و ساير 
براى  امتيازى  گيرد  قرار  سرمايه دارى  كشورهاى 
توجه  اما  نيست.  كارگرى  و  انقالبى  نيروهاى 
عليه  مبارزه  شيوه هاى  تعيين  در  ضعف  اين  به 
جمهورى اسالمى اهميت زيادى دارد. سپاه كه در 
پشت پرده قدرت را به دست دارد و احمدى نژاد 
بودن  قدرتمند  اداى  مستمرا  آنان  نماينده   عنوان  به 
اقتدار  طبل  بر  مداوما  داخل  در  آنها  مى آورند.  در 
اما  حق،  بر  و  معترض  مردم  مقابل  در  و  مى كوبند 
سازمان نيافته و غير مسلح، دست به اعمالى توحش 
انتخابات  از  بعد  اعتراضات  در  آنها  مى زنند.  آميز 
قدرتمند  اين  تا  زدند  اعمال  شنيع ترين  به  دست 
بودن را اثبات نمايند. اما اين نمايش قدرت پايه هاى 
و  مشروعيت،  بحران  از  گذشته  ندارد.  مستحكمى 
بحران اقتصادى و سياسى كه نمايش اقتدار از جانب 
رژيم را پوچ مى كند، همين تحقيرهاى بين المللى 
و بويژه ميزان و شدت آن نيز ضعف و زبونى اين 
مى سازد. نمايانتر  را  سرمايه   خدمتگزار  مرتجعين 

تشديد موج تحقير عليه رژيم
نيمه اول مهر 1388- نيمه اول اكتبر2009
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هشت اكتبر برابر با 16 مهر ماه روز جهانى كودک 
است. 55 سال پيش در چنين روزى از سوى سازمان 
كودک  جهانى  روز  عنوان  به  روز  اين  متحد  ملل 
كشورها  از  بسيارى  امروز  شد.  اعالم  و  نامگذارى 
اند. پذيرفته  كودک  روز  بعنوان  رسما  را  روز  اين 
كشور،  سه  دو  بجز  جهانى،  روز  اين  اعالم  بدنبال 
كنوانسيون  ايران  جمله  از  جهان  كشورهاى  تمامى 
جهانى حقوق كودک را به رسميت شناخته اند. از 
آن زمان تا كنون دفاع از حقوق كودک جدى تر و 
سازمان يافته تر از پيش توسط فعالين اين عرصه و 
ايران  مى شود.  پيگيرى  المللى  بين  و  ملى  نهادهاى 
اين ميثاق بين المللى را در سال 1373 خورشيدى 
است. پذيرفته  «مشروط»  ميالدى   1994 با  برابر 

***
ضمن تبريك اين روز به همه كودكان سراسر جهان 
و گردانندگان ارگان ها و نهادهاى ملى و بين المللى 
جنبش  فعالين  بويژه  كودک،  حقوق  راستين  مدافع 
ارتباط  در  را  مطلب  ايران،  كودكان  حقوق  از  دفاع 
دهم: مى  ادامه  كار  كودكان  و  خيابانى  كودكان  با 
سرمايه  و''دستاوردهاى''  پيامدها  ديگراز  يكى 
فقير  كشورهاى  بويژه  كشورها  از  بسيارى  در  كه 
بچشم  اى  هردوره  از  متداول تر  سومى  جهان  و 
كودكان  و  خيابانى  كودكان  پديده  مى خورد، 
اش  جهانى  ابعاد  كه  انسانى  اى  فاجعه  است.  كار 
المللى  بين  و  ملى  آمارهاى  است.  آور  سرسام 
آمار  اساس  بر  حتى  اما  متفاوتند،  رابطه  اين  در 
اند. دهنده  تكان  فاجعه  اين  ابعاد  ها  رژيم  خود 
 18 از  كمتر  كودک  ميليون   352 حاضر  درحال 
يك  اساس  بر  مى كنند.  كار  دنيا  سراسر  در  سال 
در  كودک  ميليون   100 المللى  بين  رسمى  آمار 
سراسر جهان در خيابان ها كار و زندگى مى كنند.
هندوستان به تنهايى 20 ميليون كودک خيابانى دارد. 
در  دارد.  خيابانى  كودک  ميليون   7 برزيل  كشور 
پاكستان بيش از 15 ميليون كودک زير 14سال بكار 
مشغولند. در مكزيك 10ميليون كودک كار مى كنند 
كه از آن ميان 250000 نفرشان در خيابانها زندگى 
مى كنند. خيابان هاى شهرهاى كشورهاى آمريكاى 
التين، آفريقا، آسيا، فيليپين، عراق، افعانستان، اروپاى 
موج  كار  كودكان  و  خيابانى  كودكان  از  شرقى، 
مى زنند. ميانگين سنى اين كودكان 17- 5 سال است.  
عمده كودكان خيابانى تنها ساعاتى از شب را زير 
سقفى و در كنار پدر و مادر و خواهر و برادرهاى شان 
بسر مى برند و بقيه اوقات درخيابان اند. اينها آن دسته 
از كودكان خيابانى اند كه تامين بخشى از نيازهاى 
دارند. عهده  به  هم  را  شان  خانواده  نمير  و  بخور 
در  را  روزشان  و  شب  خيابانى  كودكان  از  بسيارى 
شان  زيست  محل  خيابان  مى گذرانند.  ها  خيابان 
محل  خيابان  است.  شان  پناه  سر  خيابان  است. 
از  دسته  اين  زيست  شرايط  طبعا  است.  كارشان 
سپرى  ها  خيابان  در  روزشان  و  شب  كه  كودكان 

مى شود و 24 ساعته در خيابان ها پرسه مى زنند 
شبانه  از  ساعتى  چند  كه  كودكانى  از  دسته  آن  با 
زير  و  شان  هاى  خانواده  كنار  در  را  روزشان 
است. تر  متفاوت  بسيار  گذرانند  مى  سقف  يك 

كار  كودكان  خيابانى  كودكان  از  عظيمى  بخش 
كه  را  كارى  هر  خيابانى  كودكان  هستند.  هم 
نمى  محسوب  كار  «كار»،  افتاده  جا  تعاريف  در 
كاذب  كار  يا  پنهان  بيكارى  اصطالحًا  و  شوند 
سر  ايستادن  مى كنند.  تجربه  مى شوند؛  ناميده 
پاک  را  ها  ماشين  شيشه  و  شلوغ  چهارراه هاى 
كردن، واكس زدن، سيگار فروشى، آدامس فروشى، 
هستند  كارهايى  از  هايى  نمونه  و...  گردى،  زباله 
آنها  از  را  كودكان  اين  كردن  كودكى  مجال  كه 
مى گيرد و لذت اين دوران را تجربه نخواهند كرد.
آن  جزو  كار  كودكان  و  خيابانى  كودكان  خيل 
به  كه  اند  دارى  سرمايه  نظام  قربانيان  از  دسته 
قرار  ها  سئواستفاده  انواع  مورد  گوناگون  اشكال 
كارگران  ترين  بى حقوق  عنوان  به  مى گيرند. 
شبكه  دام  به  آسانى  به  مى شوند.  استثمار  خاموش 
هاى قاچاق و توزيع موادمخدرمى افتند. به آسانى 
به دام مافياى تجارت سكس و دالالن تن فروشى 
رانده  و  طرد  و  تحقير  مى افتند.  سرقت  باندهاى  و 
از  پذيرتر  آسيب  و  خورند  مى  كتك  مى شوند، 
شبح  و  اند  جنسى  تجاوز  معرض  در  كسى  هر 
چرخد. مى  سرشان  فراز  بر  همواره  هم  مرگ 

و  فقر  و  سرمايه  نظم  بالواسطه  محصول  اينها 
فرهنگ  شدگان  بازتوليد  اينها  اند،  تهيدستى 
گرفتار  هاى  خانواده  فرزندان  اينها  اند،  خشونت 
ازدست  مادران  و  پدران  بازماندگان  اينها  اعتيادند، 
رفته اند، اينها نتايج زندگى بهم ريخته خانواده هاى 
از  گريزان  هاى  گريخته  اينها  اند،  شده  متالشى 
مدرسه اند، اينها بى سرپناهان بى سرپرستند، اينها 
بچه هاى سركش و مساله دار روحى و روانى اند، 
از  اينها  دربدرند،  و  آواره  مهاجران  فرزندان  اينها 
شوم  دستاورد  اينها  كالم  يك  در  اند.  جنگ  نتايج 
سرمايه اند كه اينگونه به خيابان ها پرتاب شده اند.

اگر چه پديده كودكان خيابانى و كودكان كار يك 
پديده جهانى و از نتايج مستقيم كاركرد سرمايه است، 
اما ابعاد و وسعت آن در هر كشورى يكسان نيست. 
در حال حاضر در بسيارى از كشورهاى اروپايى و 
آمريكاى شمالى و يكى دو كشور آسيايى نظير ژاپن، 
بويژه  خيابانى  كودكان  از  چشمگيرى  هاى  نشانه 
مبارزات  يمن  به  خورد.  نمى  بچشم  كار  كودكان 
بورژوازى  به  كارگر،  طبقه  ساله  چندين  و  پيگيرانه 
اين كشورها تحميل شده است تا با وضع قوانينى 
حداقل  و  باشد  ممنوع  كودكان  كار  عمال  و  رسما 
امكاناتى براى خانواده هاى با فرزندان زير 18 سال 
تحت  براى  هم  امنى  مراكز  و  شوند  گرفته  نظر  در 
پوشش قرار گرفتن كودكان بى سرپرست داير گردند.
كار  كودكان  و  خيابانى  كودكان  پديده  واقع  در 

عمدتا مختص كشورهاى فقير و بحران زده و جهان 
سومى و كشورهايى است كه در فساد مالى و ادارى 
كشورهاست. اين  زمره  در  نيز  ايران  ورند.  غوطه 
شمار كودكان خيابانى ايران بر اساس آمار يونيسف 
(صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد) حدود 
يك ميليون است. كودكان خيابانى بيشتر درشهرهاى 
شهرهاى  در  آنها  بيشترين  و  اند  پراكنده  بزرگ 
متمركزند. تبريز  و  شيراز  اصفهان،  مشهد  تهران، 
بايد  خيابانى  كودک  ميليون  يك  اين  به 
تا  كرد  اضافه  هم  را  ديگر  كودک  ميليون ها 
كرد. اعالم  را  ايران  كار  كودكان  كل  آمار 
بى گمان همه آن كودكانى كه با سنى كمتر از 18 
و  كوچك  هاى  كارگاه  و  ها  پزخانه  كوره  در  سال 
تجار  هاى  حجره  و  قاليبافى  هاى  كارگاه  و  مزارع 
خانواده هاى  منازل  در  و  ها  فروشگاه  و  بازار 
كار  خدمتكار  و  پادو  و  كارگر  عنوان  به  مرفه 
طبعًا  شوند.  مى  محسوب  كار  كودكان  مى كنند، 
سال   18 از  كمتر  دار  خانه  دختر  ميليون  يك  آن 
كرد. اضافه  ايران  كار  كودكان  آمار  به  بايد  هم  را 
 درصد قابل توجهى از كودكان خيابانى را  دختران تشكيل 
مى دهند كه بمراتب آسيب پذيرتر از پسرها هستند .
و  كارشناسان  شناسان،  روان  شناسان،  جامعه 
كودكان  پديده  اصلى  علل  اجتماعى  مددكاران 
نابسامانى هاى  و  فقر  را  كار  كودكان  و  خيابانى 
مى دهند. توضيح  خشونت  و  اجتماعى 
طبيعى است در جامعه اى كه افزون بر 20 ميليون 
نرخ  و  برند  بسر  فقر  خط  زير  جمعيتش  نفر 
بيكارى اش 30 در صد و جمعيتى 20 ميليونى بيكار 
داشته باشد، بايد فرزندان اين مردم فقير و تهيدست 
شوند.  ريخته  خيابانها  به  ميليونى  ابعاد  در  بيكار  و 
در مملكتى كه به ضرب شمشير اسالم، سرمايه  حاصل 
كار و رنج كارگر و زحمتكش و مزد بگير را غارت 
مى كند و بر ثروت و سامان مملكت چنگ انداخته 
است، بايد كودكان مان بجاى مدرسه رفتن و آموختن 
و شادى كردن و شكوفا شدن، از درس و مدرسه 
محروم باشند و روزها در خيابانها بلولند و شبها تن 
خسته و نحيف شان را به كارتن خوابى عادت دهند. 
خوان  روضه  و  انگل  آخوند  گله  كه  مملكتى  در 
مفت خور و سپاهى مزدور و بسيجى و آقازاده ها 
كار اصلى شان ترافيك مواد مخدر و برج سازى و 
داللى و پولشويى و انحصار واردات و غارت ثروت 
 5 از  بيش  بايد  است،  كشور  طبيعى  منابع  و  نفت 
ميليون كودک واجد شرط رفتن به مدارس ابتدايى 
بشوند. محروم  مدرسه  به  رفتن  از  راهنمايى،  و 

ملى  درآمد  از  عظيمى  بخش  كه  مملكتى  در 
ساالنه اش صرف گنبد و بارگاه و گور و قبر خمينى 
برزنى  و  كوچه  هر  در  و  بشود  جالدانش  ديگر  و 
بايد  باشد،  شده  بنا  تكيه  و  حسينيه  و  مسجد  چند 

60 درصد از مدارسش فرسوده و در حال 
آموزش  وزارت  بايد  باشند؛  ريختن  فرو 

 
 نگاهى به وضعيت قربانى ترين هاى نظام سرمايه دارى 

          (كودكان خيابانى ، كودكان كار)

عطا خلقى بمناسبت روز جهانى كودک ! 
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باشد؛  داشته  بودجه  كسرى  پرورشش  و 
پايان  پاداش  و  شاغل  معلمان  طلب  بايد 
نشود. داده  بازنشسته  معلمان  خدمت 

به  ها  ماه  شاغلش  كارگران  حقوق  كه  مملكتى  در 
 1 كارش  به  آماده  نفر   4 هر  از  و  افتد  مى  تعويق 
نفر بيكار باشد، بايد فرزندان اين كارگران و ديگر 
بجاى  ميليونى  ابعاد  در  جامعه  تهيدست  اقشار 
بزنند،  واكس  روها  پياده  كنار  مدرسه  به  رفتن 
زيرورو  را  ها  كوچه  پس  كوچه  هاى  دان  زباله 
چهارراه هاى  سر  كنند،  جمع  آشغال  و  كنند 
پاک  را  ماشين ها  شيشه  خطرناک  و  ترافيك  پر 
بفروشند. سيگار  و  آدامس  و  حافظ  فال  و  كنند 

مخدر  مواد  توزيع  و  توليد  كه  مملكتى  در 
اش  گرداننده  مافياى  براى  نجومى  سودآورى 
و  انتظامى  نيروهاى  ارشد  فرماندهان  از  اساسا  كه 
بى سرپرست،  كودكان  بايد  دارد،  پاسداران اند  سپاه 
پرت  كودكان  معتاد،  هاى  خانواده  فرزندان 
توزيع  مافيايى  شبكه  دام  به  ها  خيابان  به  شده 
شوند.  گرفتار  نيز  خود  و  بيفتند  مخدر  مواد 
در مملكتى كه عشق ورزيدن جرم است و سكس 
هم كاال است و مثل هر كااليى قابل خريد و فروش 
است و دختران معصوم زير 15 سال و كمتر از آن 
هم برابر احكام شرعى  توسط صاحبان شان بفروش 
و  عالقه  و  روحى  و  جسمى  آمادگى  و  مى رسند 
زندگى  اختيار  و  همسر  انتخاب  در  دختران  تمايل 
شان جايگاهى ندارد، بايد از ''خانه بخت'' بگريزند 
و از بيم غضب شوهر و برادر و پدر و طايفه، خانه و 
كاشانه و ديارشان را ترک كنند و به شهرهاى بزرگتر 
محتوم شان  سرنوشت  انتظار  در  و  گزينند؛  ''پناه'' 
برند؛  بسر  فروشى  تن  و  كشيدن  فحشاء  به  يعنى 
زن  و  زده  اسالم  و  زده  فقر  جامعه  چنين  در  بايد 
ستيزى سن تن فروشى به زير12   سال هم برسد!
براساس گزارش ها، بيشتر دختران فرارى در همان 24 
ساعت اول فرارشان مورد تجاوز جنسى قرار مى گيرند 
و زنگ تيره بختى و سيه روزى شان نواخته مى شود.

در ايران عالوه بر مافياى توزيع مواد مخدر و تجارت 
سكس، باند و دسته هاى ديگرى هستند كه ماتريال 
اصلى فعاليت باند و دسته شان كودكان خيابانى اند.
است.  گدايى»  «باند  باندها  اين  انواع  از  يكى   
با  مستقيما  يا  باندها  نوع  اين  سر دسته  هاى 
از  يا  مى شوند  معامله  وارد  بى سرپرست  كودكان 
اراده  بى  و  معتاد  تًا  عمده  شان، (كه  والدين  طريق 
هستند) معامله صورت مى گيرد و بچه ها در ازاء 
مبلغى، بمدت 10 - 8 ساعت در روز به استخدام 
سردسته باند در مى آيند و سردسته هر كدام را در 
مى كند.  مستقر  كردن  گدايى  براى  شهر  از  نقطه اى 
انتظامى  ماموران  دم  بايد  سردسته  جناب  (البته 
بدهد) را  السكوتشان  حق  و  ببيند  هم  را  و... 
باندهاى ديگرى كه سازمان يافته تر و سر دسته هاى 
و  زنى  كيف  هاى  «باند  تراند،  اى  حرفه  شان 
همه  مجموعه  زير  و  اصلى  پرسنل  اند.  سرقت» 
دهند. مى  تشكيل  خيابانى  كودكان  را  باندها  اين 

 بدين ترتيب كودكان خيابانى عالوه بر شرايط بسيار 
سخت زيستن و زنده ماندن و انواع محروميت ها و 
كمبودها و تهديدها و خطرات، به خيل بزهكاران هم 
مى پيوندند كه زندان و مرگ هاى دلخراش در كمين 

اساس  بر  است.  شان 
تا   100 ماهانه  آمارى، 
خيابانى  كودک   150
ميرند. مى  درايران 

و  اسالمى  جمهورى 
بر  حاكم  بورژوازى 
همه  مسبب  كه  ايران 
هاى  آسيب  و  مصائب 
اجتماعى از جمله پديده 
خيابانى  كودكان  اسفبار 
اند، تا آن زمان كه بر سر 
كارند؛ نه مى خواهند و 
حل  راه  توانند  مى  نه 
براى  قاطعى  و  انسانى 
اين درد اجتماعى داشته 
شان  اقدام  هر  و  باشند 
صورى  راستا  اين  در 

رابطه  اين  در  اگر  است.  رياكارانه  و  نمايشى  و 
جارو جنجالى هم راه مى اندازند و از تابلوى چند 
كودكان  سرپرستى  و  نگهدارى  امكانات  بى  مركز 
دنياى  به  و  مى گيرند  عكس  خيابانها  در  شده  رها 
خارج مخابره مى كنند، ارزش مصرف ديگرى دارد.

را  پولدارهاى''خيير''  سالوسانه  اسالمى  جمهورى 
دعوت به خيرخواهى و يتيم نوازى مى كند تا صدقات 
شان را از كانال بنگاه هاى شناخته شده و معلوم الحالى 
براى رضاى خدا خرج كودكان بى سرپرست كنند.
 فعالين اجتماعى و مددكاران دلسوز و شرافتمندى 
كودكان  به  رساندن  يارى  جز  هدفى  و  نيتى  كه 
آواره و بى سرپناه، ''پناه گرفته'' در خيابانها ندارند؛ 
بايد اهداف پشت پرده اين بنگاه هاى صدقه دهى 
رژيم را افشا و رسوا كنند و به مردم توضيح دهند 
با  داريش،  سرمايه  نظام  با  رژيم  اين  چگونه  كه 
را  كودک  ميليون ها  ستيزش  كودک  هاى  سياست 
در خيابان ها رها ساخته و در عين حال با سرهم 
نگهدارى  صالحيت  فاقد  مركز  چند  كردن  بندى 
سوزاند. مى  برايشان  دل  كودكان،  سرپرستى  و 
كسى از جمهورى اسالمى نخواسته است كه مسلمين 
و  كارگران  فرزندان  به  تا  آورد  رحم  به  را  پولدار 
تهيدستان صدقه بدهند؛ اين رژيم را بايد به ضرب 
مبارزات متشكل همين كارگران و همين توده هاى 
كالنى  سودهاى  همان  از  واداشت  تهيدست  مردم 
زحمتكش  و  كارگر  دسترنج  از  داران  سرمايه  كه 
اين مملكت بجيب مى زنند، از همان پول نفتى كه 
آقاى رئيس جمهور وعده آوردنش را به سر سفره 
دارند  نياز  آنچه  هر  از  را  كودكان  بود،  داده  مردم 
كانون  و  امن  خانه  به  خيابان ها  از  و  كند  نياز  بى 
گرم خانواده و كالس هاى مدرسه و جمع دوستان 
برگرداند. بازى  هاى  ميدان  و  همبازى  و  همسال 

جمهورى اسالمى بظاهر و مشروط بيانيه كنوانسيون 
جهانى حقوق كودک را امضا كرده است. براساس 
كشورهاى  بيانيه  اين 
عضو،  و  كننده  امضا 
سالمت  موظفند 
روانى،  فيزيكى، 
اجتماعى  اخالقى، 
كودكان  تمامى  و... 

را تامين و تضمين كنند، اما جمهورى 
نه  مشروطش  پذيرش  با  اسالمى 
اين  از  بندى  هيچ  به  پايبند  تنها 
قانون  بندهاى  عمال  كه  نيست  بيانيه 
مى گيرد. پا  زير  هم  را  خودش  كار 
كار  قانون   79 ـ  بندهاى84  برابر 
كار  قانونى  سن  اسالمى،  جمهورى 
15سال و اشتغال افراد زير 15سال ممنوع 
«اضافه  مواد،  همين  اساس  بر  است. 
آفرين»  خطر  كار  و  شبانه  كار  كارى، 
نيز ممنوع است. اين در حالى است كه 
صدها هزار كودک كمتر از 15 سال در 
مزارع، كارگاه ها، كوره هاى آجرپزى، 
مى كنند. كار  ها  خيابان  در  و  منازل 
جمهورى اسالمى فراتر از اينها كودكان 
مراكز  در  نگهدارى  بجاى  را  بزه كار 
بزرگسال  زندانيان  بند  هم  بازپرورى، 
مى كند كه همواره در معرض تهديد جدى اند. اين 
رژيم هرازگاهى هم تعدادى از كودكان را اعدام مى كند. 
بين  «عفو  چون:  هايى  ارگان  گزارشات  به  بنا 
طى  بشر»  حقوق  بان  ديده  سازمان  و  الملل 
زير  نوجوان  ها  ده  اعدام  احكام  اخير،  هاى  سال 
نوجوان  ها  ده  و  است  آمده  در  اجرا  به  سال   18
هستند.  خود  اعدام  احكام  اجراى  انتظار  در  ديگر 
كودكان  اعدام  مورد   32 گذشته  سال  دو  طول  در 
در كل جهان گزارش شده است كه از اين تعداد، 
26 مورد آن در ايران و شش مورد ديگر در چهار 
يمن  و  پاكستان  سودان،  سعودى،  عربستان  كشور: 
رديف  در  اسالمى  جمهورى  است  شده  اجراء 
است. بزهكار  نوجوانان  اعدام  كشور  پنج  اول 

***
هاى   N G O از  برخى  سوى  از  اخير  سالهاى  در 
مدافع حقوق كودک و فعالين جنبش هاى اجتماعى، 
زمانى  هر  از  تر  جدى  كودكان  حقوق  براى  مبارزه 
ارگان هاى  سوى  از  ساله  هر  و  مى شود  پيگيرى 
به  عرصه  اين  فعالين  و  كودک  حقوق  مدافع 
ديگر  هاى  مناسبت  و  كودک  جهانى  روز  مناسبت 
شوند. مى  مطرح  مطالباتى  و  برگزار  هايى  مراسم 
در كردستان باعتبار حضور و نفوذ جريانات چپ و 
راديكال و سنت هاى انقالبى ديرين اش توجه به 
مسائل و حقوق كودک جا افتاده تر است و عليرغم 
كارشكنى ها و مانع تراشى هاى جمهورى اسالمى، 
هر ساله عالوه بر برگزارى سالروز جهانى كودک، به 
مناسبت هاى ديگر مراسم هاى باشكوهى با شركت 
شهرها  اكثر  در  هايشان  خانواده  و  كودكان  وسيع 
برگزار مى شوند. در پايان اين مراسم ها قطعنامه هايى 
آنهاست. مطالبات  بيانگر  كه  شوند  مى  صادر  هم 
فعالين و مدافعين حقوق كودک در كردستان خود 
مى دانند كه چه مطالباتى را مطرح كنند. آنها هرساله 
در قطعنامه هاى شان مطالباتى از قبيل: پذيرش بى 
قيد و شرط بيانيه كنوانسيون حقوق كودک، پايبندى 
به بيانيه ها و ميثاق هاى بين المللى در حمايت از 
كودكان، لغو احكام اعدام، لغو كار كودک، آموزش 
و پرورش اجبارى و كامال رايگان، بيمه و بهداشت، 

تامين مسكن، ايجاد و توسعه خانه هاى امن 
براى كودكان بى سرپرست و بد سرپرست، 

نيمه اول مهر 1388- نيمه اول اكتبر2009



شماره 235 - صفحه 12جهان امروز

مناسب  خدمات  تضمين  و  تامين 
ممنوعيت  مهاجر،  كودكان  براى 
هر  در  آزارى  كودک  گونه  هر 
كالس  ممنوعيت  كسى،  هر  توسط  و  شكل 
مراسم هايى  ممنوعيت  مذهبى،  اجبارى  هاى 
آورند. مى  و...  تكليف  مراسم  قبيل  از 

چنين  هم،  امسال  رود  مى  انتظار 
گردند  برگزار  نقاط  ديگر  در  مراسم هايى 
گذشته  هاى  سال  هاى  مراسم  تجارب  از  و 
شوند. گرفته  بهره  كردستان  شهرهاى 

اميد است  امسال در تجمعاتى كه در گراميداشت 
روز جهانى كودک، برپا مى گردند، با غلظت 
و برجستگى بيشترى شعارهايى مطرح شوند 
همين  مطالبات  روى  مشخص  بطور  كه 
گذارند. مى  انگشت  خيابانى  كودكان  امروز 
و  سالى  و  سن  كم  بدليل  خيابانى  كودكان 
خود،  سرنوشت  تحليل  و  تجزيه  در  ناتوانى 
آن  به  كه  مصائبى  علل  و  منشا  نيستند  قادر 
گرفتارند بازشناسند و عليه اش بجنگند. اينها 
كم تجربه تر از آنند كه دريابند مسبب اصلى 
پژمرده  و  پناهى  بى  و  دربدرى  و  ويالنى 
گشتن شان كيست. اينها نمى توانند خود را از 
اين مهلكه نجات دهند بايد به دادشان رسيد.

فعالين  كمونيستها،  جز  اينها  دادرس 
جريانات  اجتماعى،  و  كارگرى  جنبش هاى 
و  شرافتمند  انسانهاى  و  چپ،  راديكال 
دلسوز، چه كسان ديگرى مى توانند باشند؟!

نهادها  اين  و  ها  انسان  اين  همت  به  بايد 
اين  ابعاد  حداقل  تا  افتد  راه  جنبشى 
شود. مهار  اى  بدرجه  انسانى  فاجعه 

خيابانى  كودكان  قطعى  برگرداندن  چه   اگر   
و  همساالن  ميان  و  مدرسه  و  خانه  به 
و  سرنگونى  گرو  در  تنها  بازى  ميدان هاى 
بگور سپارى اين رژيم ميسر است، اما تا روز 
بگورسپردن اين هيوالى مخوف بايد كوشيد 
به هر اندازه كه زورمان مى رسد شرايط قابل 
تحمل ترى را براى اين معصومان فراهم كرد!
كودكان  شادى  روز  كودک  جهانى  روز 
توسط  آنها  حقوق  كليه  يادآورى  روز  و 
اين  فعاالن  عهد  تجديد  روز  بزرگترهاست. 
عرصه براى ادامه مبارزاتى پيگيرانه تر و هر 
چه اجتماعى تر كردن اين مبارزات در راستاى 
به  كه  است  مطالباتى  و  ها  خواست  تحقق 
سالم  تغذيه  كودک،  ايمنى  كودک،  سالمتى 
كودک، آموزش سالم كودک، و در يك كالم 
به حقوق انسانى كودک، تضمين مى بخشند. 
كودكان  همه  باد  شاد  و  روز  اين  باد  گرامى 
سراسر جهان و متحقق باد همه حقوق كودكان!
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گروه 20 و كشمكش آشكار و نهان آن
كشور   19 شامل   ،20 گروه  سران  روزه   دو  نشست 
سپتامبر   25 جمعه  روز  اروپا،  اتحاديه ى  نماينده   و 
 Pittsburgh پيتسبورگ  شهر  در  بيانيه اى  صدور  با 
آمريكا به پايان رسيد. اين گردهمائى سومين اجالس 
سه   كشمكش  اجالس  اين  در  بود.   20 گروه  سران 
كنار  در  گرديد.  پيش  از  آشكارتر  كشورها  از  گروه 
نيز  آشكار،  غير  اما  پايه اى،  كشمكش  يك  ستيز  اين 
جريان داشت. سران گروه هاى توسعه يافته و در حال 
توسعه  جهان در عين روياروئى با همديگر متحدا در 
برابر طبقه  جهانى كارگر صف آرائى داشتند. همانطور 
ميزان  تا  شده  تنظيم  طورى  بيانيه   است  معمول  كه 
آشكار  كمتر  تضادها  و  شده  برجسته  همكارى ها 
نيز  كامل  طور  به  اختالفات  كردن  پنهان  اما  شوند، 
بياندازيم. كشمكش ها  اين  به  نگاهى  نيست.  ممكن 
دومين كنفرانس سران گروه 20، كه در آوريل امسال 
در لندن برگزار گرديد، شاهد كشمكش كشورهاى به 
اصطالح در حال توسعه و بويژه چين، هند و برزيل 
اين  بود.  اروپا  صنعتى  كشورهاى  و  آمريكا  مقابل  در 
اين  با  يافت؛  ادامه  نيز  پيتسبورگ  كنفرانس  در  ستيزه 
تفاوت كه آمريكا در اين نشست با نشان دادن نوعى 
تفاهم كوشيد از امتيازاتى براى اين سه كشور دفاع كند 
اروپا  صنعتى  كشورهاى  جيب  از  آن  بيشتر  سهم  كه 
پرداخت شود. براى نمونه  آمريكا پيشنهاد كرد پنج در 
صد به قدرت حق راى چين، هند و برزيل در صندوق 
بين المللى پول افزوده شود. اين امر به تصويب رسيد 
و بيشتر به ضرر كشورهاى اروپائى تمام شد تا آمريكا. 
در اين ميتينگ راه براى جايگزينى گروه 20 به جاى 
گروه 8 هموارتر گرديد، كه به ضرر كشورهاى اروپائى 
و بويژه آلمان است. اينها بخش هائى از واقعياتى است 
كه به بيرون درز كرده است و در مجموع نشان مى دهد 
كه نفوذ اقتصادى اروپا و آمريكا در جهان سير رو به 
عين  در  واقعيات  اين  مى دهد.  ادامه  را  خود  كاهش 
حال نشان مى دهد كه آمريكا و اروپا نيز صف آرائى پر 
تنشى در مقابل يكديگر داشته و دارند. تا آنجا كه به اين 
كنفرانس و نتايج آن برمى گردد آمريكا در مقابل اروپا 
در اين كشمكش دست باال را پيدا كرد و همانطور كه 
اشاره شد امتيازهاى داده شده به چين، هند و برزيل 
گرديد. پرداخت  اروپائى  كشورهاى  جيب  از  عمدتا 
اعمال  كارگر  جهانى  طبقه   عليه  اصلى  كشمكش  اما   
اين  نماينده   متحدانه   كشمكش  كه  پرسيد  بايد  شد. 
طبقه   عليه  اروپا  اتحاديه ى  نماينده   و  كشور  نوزده 
بايد  جواب  در  داد؟  نشان  را  خود  كجا  در  كارگر 
گفت كه اين ستيز طبق معمول به شيوه اى پوشيده و 
رياكارانه انجام گرفت. سران كشورها مسئله  بيكارى، 
گذاشته  جلسات  دستور  در  هم  را  گرسنگى  و  فقر 
بودند. پرداختن به مسئله  بيكارى، فقر و گرسنگى در 
چارچوب "فراخوان براى رشد متوزان، پايدار و قوى" 
پنهان گرديد. گوردون براون، نخست وزير بريتانيا، با 
عبارات پر طمطراق اين جمالت را بيان كرد كه هيچ 
پيتسبورگ  در  «اينجا،  ندارد:  بر  در  را  معينى  تعهد 
رهبرانى كه دو سوم جمعيت كره  زمين را نمايندگى 

و  رشد  شغل،  براى  جهانى  طرح  يك  روى  مى كنند 
براى  سران  كردند».  توافق  پايدار  اقتصادى  بهبودى 
دست يافتن به بهبود اقتصادى به نفع طبقه  سرمايه دار 
تصميمى گرفتند كه مخصوصا در اروپا و آمريكا كامال 
به ضرر طبقه  كارگر تمام خواهد شد. آنها براى كاستن 
از كسرى بودجه هاى چند تريليونى، كه عمدتا حاصل 
دادن كمك به موسسات مالى مى باشد، مقرر كردند در 
اروپا و آمريكا از مصرف داخلى بكاهند و بر صادرات 
بيافزيند.  در مقابل قرار است چين بر مصرف داخلى 
اول  مورد  در  بكاهد.   صادرات  ميزان  از  و  بيافزايد 
مصرف  ميزان  از  زدن  هدف  كه  كرد  نمى توان  شك 
اگر  بورژواها  مصرف  سطح  و  است  كارگر  طبقه  
افزايش نيابد كاهش نخواهد يافت. كسى قادر نيست 
و ابزارش را ندارد تا بورژواها و صاحبان سرمايه  را به 
كاستن از سطح مصرف خود وادار نمايد. اما اين سران 
با زدن از باقيمانده  خدمات و بيمه هاى اجتماعى، در 
كنار باال ماندن ميزان بيكارى، قادرند طبقه  كارگر را به 
كاهش بازهم بيشتر از سهم برى از خدمات و كاستن 
از ميزان مصرف خود و خانواده شان وادار سازند. به 
عبارت ديگر آنها قادرند سطح زندگى طبقه ى كارگر 
پائين تر  بازهم  موجود  آمريكا را از سطح  و  اروپا  در 
مصرف  ميزان  بر  است  قرار  كه  نيز  چين  در  ببرند. 
سطح  كه  هست  اين  اميد  كمتر  شود  افزوده  داخلى 
نيز  آنجا  در  يابد.  بهبود  دهقانان  و  كارگران  زندگى 
طبقه  سرمايه دار حريص چينى مثل هم طبقه اى هاى 
خود در اروپا و آمريكا به قول ماركس ساالد مرواريد 
سران  حال  عين  در  گذاشت.  خواهند  غذا  ميز  روى 
تصميم گرفتند تا ثبات يافتن كامل بازار به كمك هاى 
مالى خود به بانكداران و موسسات مالى ادامه دهند. 
فشار  ميزان  بر  ماليات  گرفتن  طريق  از  نيز  امر  اين 
افزود. خواهد  كارگر  طبقه   آينده   و  كنونى  نسل  بر 

نكته ى شايان توجه اينست كه به مسئله  انرژى هسته اى 
ايران در داخل و خارج كنفرانس و در سخنرانى پايانى 
اوباما جايگاه برجسته اى داده شد. اين امر عمال موجب 
پرده  افكنى بر تضادها و به كجراه بردن توجهات از 
آمريكا  جمهور  روساى  گرديد.  جهانى  اصلى  مسايل 
راجع  كنفرانس  در  بريتانيا  وزير  نخست  و  فرانسه  و 
به خطر غنى سازى اورانيوم در ايران صحبت كردند. 
آنها آگاهانه  خبر وجود مركز دوم غنى سازى ايران در 
حوالى قم را در 25 سپتامبر، يعنى روز صدور بيانيه،  
به رسانه ها رخنه  دادند. آنها متعاقب اين كار سه  نفرى 
در مقابل نمايندگان وسايل ارتباط جمعى ظاهر شدند 
و راجع به امكان تحريم بيشتر و حمله ى نظامى، در 
سخن  داد  اسالمى،  جمهورى  نشدن  تسليم  صورت 
در  ميزبان،  كشور  رهبر  عنوان  به  نيز،  اوباما  داند.  
غنى  مسئله   دوباره  خبرنگاران  با  نتيجه گيرى  سخنان 
سازى در ايران را مطرح كرد. خبرنگاران نيز بيشترين 
در  جنگ  و  مسئله  اين  پيرامون  را  خود  پرسش هاى 
سومين  مسايل  عمال  و  كردند  متمركز  افغانستان 
كنفرانس كشورهاى گروه 20 را در حاشيه قرار دادند.
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پاسداران  سپاه  كل  فرمانده  جعفرى"،  "محمدعلى 
دانشجويى  بسيج  مسئوالن  جمع  در  اسالمى  رژيم 
دانشجويى  «بسيج  گفت:  ايران،  هاى  دانشگاه 
واكنش  ها  دانشگاه  در  ها  ناآرامى  برابر  در  بايد 
نباشد». مافوق  فرمان  منتظر  و  دهد  نشان 

فرمانده سپاه به مسئوالن بسيج دانشجويى هشدار داد كه 
امسال نمى توانند تنها به برگزارى برنامه هاى معمول 
بسيج دانشجويى در سال هاى گذشته اكتفا كنند، زيرا 
ممكن است نوع عملكرد بسيج دانشجويى در سال هاى 
گذشته براى مقابله با وضعيت كنونى جوابگو نباشد.
فرمانده كل سپاه پاسداران رژيم اسالمى، اعتراضات 
ماههاى اخير در ايران را  بزرگترين خطر براى محتواى 
نظام جمهورى اسالمى طى 30 سال گذشته و  حتى 
خطرناک تر از جنگ ايران و عراق توصيف كرد و 
رفتيم». پيش  براندازى  مرز  تا  مدت  اين  «در  گفت: 
اظهارات فرمانده سپاه پاسداران در حالى بيان مى شود 
كه عليرغم تهديدات مكرر سران رژيم و فرماندهان 
با  جديد  تحصيلى  سال  اول  روز  پاسداران،  سپاه 
دانشگاه  تهران،  دانشگاه  در  اى  گسترده  اعتراضات 
صنعتى شريف و برخى دانشگاه هاى ديگر همراه بود.
صنعت  و  علم  اصفهان،  تهران،  دانشگاههاى  از 
تهديدات  و  فشار  كه  رسد  مى  خبر  نيز  شيراز  و 
هاى  كميته  سوى  از  دانشجويى  فعالين  عليه 
است.   يافته  افزايش  اطالعات  وزارت  و  انضباطى 
"خمينى"، در آخرين روزهاى قبل از مرگش در پيامى 

خواستار تأسيس بسيج دانشجويى شد و اين نهاد با 
تشكيل  فرمان  گرفت.  شكل  دانشجو  مركزى  هسته 
بسيج دانشجويى در روز دوم آذر ماه سال 1367 از 
خمينى"  "احمد  بوسيله  و  شد  صادر  خمينى  جانب 
علنى و ابالغ شد. خمينى كه پيش بينى مى كرد پس 
عراق،  با  جنگ  در  بس  آتش  زهر  جام  نوشيدن  از 
كشور تحت حاكميت رژيمش با چالش هاى سياسى 
شرايط  با  مقابله  براى  شد،  خواهد  روبرو  جديدى 
جديدى كه تصور مى كرد در راه است، انديشه اقدامات 
ضد مردمى و ضدانسانى متعددى را در سر داشت.
يكى از اين اقدامات كه 3 ماه قبل از صدور فرمان 
تشكيل بسيج دانشجويى دستورش را داده و به مورد 
در  سياسى  زندانيان  عام  قتل  بود،  گذاشته  هم  اجرا 
تشكيل  بود.  سال  همان  شهريور  و  مرداد  ماه هاى 
اقدام  اين  بندهاى  پشت  از  يكى  دانشجويى  بسيج 
به  خمينى  بود.  دانشگاه ها  كنترل  براى  جنايتكارانه 

دانشگاهها  ظرفيت  خوبى 
به  شدن  تبديل  براى 
و  بخش  الهام  كانونهاى 
حكومتى  ضد  اعتراضات 
همين  شناخت.  مى  را 
شناخت و در واقع نگرانى 
و  تشكل  آگاهى،  رشد  از 

دانشجويان  مبارزه 
همان  از  كه  بود 
قدرت  به  اوايل 
فرمان  رسيدنش 
فرهنگى،  انقالب 
دانشگاهها  تعطيلى 
بازگشايى  سپس  و 
اساس  بر  را  آنها 

دستور  در  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  ارتجاعى  طرح 
كار قرار داد و با خشن ترين روش ها به مورد اجرا 
گذاشت. در سالهاى پس از مرگ خمينى طرح بسيج 
دانشجويى هم چنان با جديت از جانب ديگر سران 
رژيم دنبال شد. بسيج دانشجويى از لحاظ سازمانى 
به صورت يكى از زير مجموعه هاى نيروى مقاومت 
بسيج سپاه پاسداران رژيم اسالمى درآمد كه اعضاى 
آن عمدتا از دانشجويان سهميه اى تشكيل مى  شود. 
كسانى را كه نه در يك رقابت آزاد، بلكه به صورت 
گزينشى از ميان افراد خانواده هاى نزديك به رژيم 
و  آوردند  دانشگاه ها  به  بودند  شده  چين  دست 
هسته هاى اوليه بسيج را به وسيله آنها تشكيل دادند. 
از  يكى  صورت  به  و  شد  نهادينه  سپس  طرح  اين 
ابزارهاى دستگاه امنيتى رژيم و سپاه پاسداران درآمد 
و در شمار زيادى از دانشگاههاى ايران همواره تحت 
هدايت انصار حزب اهللا به عنوان واحدهاى عملياتى در 
دانشگاهها دست به كار شدند و بتدريج به صورت نهاد 
پابرجايى در آمد كه با فارغ التحصيل شدن دانشجويان 
شدند. مى  ملحق  آنها  به  جديدى  نيروهاى  بسيجى، 
عرصه فعاليت بسيج دانشجويى بسيار متنوع است و 
هيچ  دارد  اختيار  در  كه  امكاناتى  و  بودجه  لحاظ  از 
محدوديتى ندارد و در سالهاى اخير و با رشد جنبش 
دانشجويى، شمارى از بسيجى ها در دانشگاه به صورت 
اند.  شده  مجهز  گرم  و  سرد  هاى  سالح  به  پنهانى 
رژيم براى جذب عناصر جديد به صفوف اين تشكل 
باند سياهى و ضد انقالبى امتيازات متعددى را براى 
جمله  از  است.  گرفته  نظر  در  آن  اعضاى 
ورود سهل و آسان به دانشگاه، برخوردارى 
دوران  در  رايگان  تحصيلى  امكانات  كليه  از 
تحصيل و سرانجام نداشتن هيچگونه دغدغه 
خاتمه  از  پس  كار  يافتن  مورد  در  نگرانى  و 
تحصيل، در دوران تحصيل هم اگر كودن و 
كه  باک  چه  بودند،  آموزش  كسب  از  ناتوان 
مدارج ترقى آنها از قبل رقم زده شده است. 
بسيج  پايگاه   2500 از  بيش  اكنون  اگرچه 

شده  تاسيس  ايران  دانشگاه هاى  در  دانشجويى 
است، اما با همه اينها روز به روز از شمار كسانى 
پيوندند  مى  نيرو  اين  صفوف  به  داوطلبانه  كه 
كاسته مى شود و رژيم ناچار است كه افراد آنرا 
از ميان كسانى كه حتى تحصيالت دبيرستانى هم 
نداشتند، انتخاب كند و در دانشگاه بكارد. افراد 
بسيجى در ميان دانشجويان منفور و منزوى هستند، 
تشكيالت  اين  از  بخشى  رژيم  جائيكه  تا 
هاى  هسته  ايجاد  و  پنهانكارى  بسوى  را 
است. داده  سوق  دانشگاهها  در  مخفى 
انجام  بر  عالوه  ها  هسته  اين  هدف 
وظائف روتين و تعيين شده، ايجاد تفرقه 
پرووكاسيون  دانشجويان،  صفوف  در 
دخالت  براى  سازى  زمينه  و  تحريك  و 
حراست و ديگر نيروهاى مسلح رژيم در 
مستعد  افراد  اينكه  ضمن  است.  بحرانى  شرايط 
اين بخش از بسيج، به وسيله وزارت اطالعات 
رژيم شناسايى و بطور ويژه اى آموزش مى بينند. 
اما با همه اين اقداماتى كه رژيم با هدف گسترش 
و تقويت بسيج دانشجويى به عمل آورده است 
كه  بوديم  شاهد  اخير  سال هاى  در  آورد،  مى  و 
امواج خروشان اعتراضات دانشجويى، توطئه هاى 
اين تشكيالت ضد انقالبى را نقش بر آب كرده 
است. در شرايط به مراتب مساعد تر از گذشته 
در  دانشجويى  جنبش  كه  غنى  تجربيات  با  و 
است،  اندوخته  دانشجويى  بسيج  با  مقابله  زمينه 
كرد.  خواهد  عمل  گذشته  از  تواناتر  شك  بدون 

 گفتار روز تلويزيون كومه له 

ماموريت سپاه پاسداران به بسيج دانشجويى براى مقابله با اعتراضات در دانشگاه ها

takesh.komalah@gmail.com 
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آمريكائى  شبكه   از   Ann Curry كارى"   "آن 
در  شهريور   26 پنجشنبه  در   NBC سى  بى  ان 
آورد  عمل  به  نژاد  احمدى  با  مصاحبه اى  تهران 
شبكه   شد.  پخش  شبكه  اين  تلويزيون  از  كه 
خط  رسانه هاى  از  يكى  سى  بى  ان  تلويزيونى 
شود  مى  گفته  كه  آمريكاست  امپرياليسم  رسمى 
مى دهد.  تلويزيونى  پوشش  را  خانه  ميليون   120
و  دارد  زيادى  حذفيات  كه  مصاحبه،  اين  ترجمه  
نژاد  احمدى  سايت  در  مى باشد،  مغلطه  از  ماالمال 
نيز  ديگر  سايت هاى  روى  شكل  همان  به  و  آمده 
گذاشته  شده است. خانم آن در اين مصاحبه مسائل 
هسته اى  مسئله   روى  و  مى كند  مطرح  را  متعددى 
مكث مى كند و پاى مى فشارد تا دريابد آيا حاكميت 
سرسختانه اى  موضع  رو  پيش  مذاكره   در  ايران 
خواهد گرفت و يا منعطف خواهد بود. هم جواب 
كه  مى دهد  نشان  ترجمه  در  دستكارى ها  هم  و  ها 
زمينه براى انعطاف فراهم مى شود. پرداختن به اين 
بخش مورد نظر اين نوشته نيست. بخش مربوط به 
و  است  تامل  قابل  آن  از  بعد  حوادث  و  انتخابات 
اشاراتى به آن واجب مى باشد. از آنجا كه مصاحبه 
تهيه  آمريكائى  بينندگان  براى  را   گفتگو  اين  كننده 
ديده كه از طريق رسانه ها شاهد اعتراضات مردم و 
عكس العمل وحشيانه  نيروهاى رژيم بوده اند، ناچار 
مى شود در اين بخش زبانى به كار گيرد كه براى يك 
ايرانى خزيده در قدرت مودبانه تلقى نمى شود. آن 
پرسش هايش را در اين بخش چنين شروع مى كند:    

- مردم در خارج و داخل ايران مشروعيت رياست 
جمهورى شما را زير سئوال بردند. آقاى الريجانى، 
رئيس مجلس، گفت كه عده ى زيادى در ايران بر اين 
باورند كه انتخابات عادالنه برگزار نشد. با توجه به 
اين مسايل اين خيلى مهم است آقاى رئيس جمهور، 
از شما بپرسم: آيا با تقلب در انتخابات پيروز شديد؟
ترجمه  چنين  پرسش  اين  نژاد  احمدى  سايت  در 

شده است:
- نظرتان راجع به انتخابات ايران چيست؟

سئوال  به  دادن  جواب  جاى  به  نژاد  احمدى 
هست.  بيان  آزادى  ايران  در  كه  مى كند  ادعا 
انتخابات  برگزارى  و  است  حاكم  قانون 
است.  خوردار  بر  محكمى  پايه هاى  از 
آن دوباره مى پرسد: «آيا با تقلب در انتخابات پيروز 
شديد، جناب؟ اين پرسش براى مردم در اكناف عالم 
مطرح است. آيا مى خواهيد مستقيما به آن پاسخ بدهيد؟»  
اين  از  شما  منظور  مى پرسد:  نژاد  احمدى 
احمدى  پرسش  و  آن  سئوال  چيست؟  پرسش 
است. شده  حذف  و  نشده  ترجمه  نژاد 
آن مى پرسد: "آيا شرايطى فراهم كرديد كه فارغ از اينكه 
مردم چگونه راى بدهند شما پيروز انتخابات باشيد؟"

نمى دهد  را  سئوال  جواب  بازهم  نژاد  احمدى 
در  نيز  تكه  اين  و  مى بافد.  هم  به  الطائالت  و 
سئوال  آن  سرانجام  نمى آيد.  ترجمه فارسى 

انتخابات  در  تقلب  عليه  مردم  اعتراض  به  را 
و  مى كشاند  آنها  متعاقب  تظاهرات هاى  و 
توجيه  را  مردم  عليه  خشونت  "چطور  مى پرسد: 
انداختيد؟" آنها  جان  به  را  بسيج  چرا  مى كنيد؟ 
اين سئوال به شكل زير در سايت احمدى نژاد آمده است:
- حوادث پس از انتخابات را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
جنايتكارانه   اعمال  طوالنى  نسبتا  پاسخى  در  او 
طور  به  را  غيره  و  سپاهى  امنيتى،  نيروهاى 
دولت  كه  مى گويد  و  مى گذارد  مسكوت  كامل 
رسانه ها  و  آمريكا  دولت  از  بخشى  و  انگليس 
به  تحريك  كه  دادند  نشان  خود  از  زشتى  رفتار 
معدودى  عده ى  شدند  موجب  و  كردند  اغتشاش 
ادعا  و  بگذارند.  بيرون  قانون  چارجوب  از  را  پا 
جبران  مى خواهند  انگليس  و  آمريكا  كه  مى كند 
مسايلى  و  راى  ميليون   40 به  دوباره  او  كنند. 
ندهد. پاسخ  پرسش  به  تا  ميكند  اشاره  نامربوط 

آن مى پرسد:
- ميليونها انسان در سراسر جهان ويديوى مرگ ندا، 
به عنوان نمونه  خشونت در خيابان، را ديدند و به 
شدت متاثر شدند. من به شما فرصت مى دهم و مهم 
است كه شما از اين فرصت استفاده كنيد و بگوئيد 
با ديدن اين ويديو چه احساس و عواطفى داشتيد؟
در  كامال  نژاد  احمدى  پرت  جواب  و  سئوال  اين 
ترجمه حذف شده است. او به جاى جواب مى گويد 
گرديد،  ايران  مردم  و  او  تاثر  باعث  كه  ندا،  مرگ 
مشكوک است. او سپس به صحراى كربال مى زند 
هوگو  عليه  كه  مى كشاند  كودتائى  به  را  بحث  و 
چاوز در ونزوئال و به پشتيبانى آمريكا انجام گرفت.

 آن كوتاه نمى آيد و از تجاوز و شكنجه و دستگيرى 
4000 نفر و كشتار معترضين مى پرسد. احمدى نژاد 
فارسى  ترجمه   در  جواب  و  سئوال  حذف  ضمن 
را  سئوال  جواب  تا  مى زند  حرف  پرت  دوباره 
نداده باشد. او مى گويد كه پليس در آمريكا بيشتر 
آمريكائى مى كشد تا پليس در ايران و به اين طريق 
اصرار  دوباره  آن  مى كند.  توجيه  را  اخير  جنايات 
مى كند تا پاسخ مربوط به پرسش را بگيرد. ناگهان 
از  و  ميايد  جوش  به  نژاد  احمدى  پاسدارى  خون 
مردم  براى  قلبش  اصال  آيا  مى پرسد  مصاحبه كننده 
ميزند و يا دروغ هاى مخالفين را تكرار مى كند. او 
تاكيد مى كند كه انتخابات به پايان رسيده و صحبت 
امام  كه  مى كند  ادعا  او  مى كشاند.  زمان  امام  به  را 
و  آمد  خواهند  همديگر  با  مسيح  عيسى  و  زمان 
خواهند  عشق  از  پر  را  دنيا  يكديگر  همكارى  با 
پيامهاى  از  يكى  اين  كه  گفت  بشود  شايد  كرد. 
كه  است  پيامى  جواب  اين  است.  مصاحبه  اصلى 
قدرت  صاحبان  و  بورژوا  طبقه   به  تركيه  در  اوباما 
مخاطبين  از  او  داد.  اسالمى  اصطالح  به  دنياى  در 
به  و  بگذارند  كنار  را  تندرو  اسالم  كه  خواست 
اسالم ميانه رو روى بيآورند و از اين طريق با غرب 
همكارى كنند.. سئوالى كه باقى مى ماند اينست: آيا 
نه؟ يا  شد  خواهد  اضافه  جمع  آن  به  هم  موسى 

گفته  و ناگفته هاى يك مصاحبه
آمريكا  اينديورينگ  سايت  كاربران  از  بعضى   
Enduring America، از انجام اين مصاحبه اظهار 

نفرت كرده اند. يكى از آنها مى گويد از كل مصاحبه 
قبول  مى خواهد  اوباما  كابينه ى  كه  برمى آيد  چنين 
آمريكا  مردم  به  را  نژاد  احمدى  دولت  مشروعيت 
تحميل كند و با آن معامله نمايد. او معتقد است كه 
دست  در  ابزارى   NBC سى  بى  ان  مى دانند  مردم 
از  ديگرى  خورد.  نخواهند  فريب  و  است  دولت 
خانم آن مى پرسد كه اگر او بر اين باور است كه 
احمدى نژاد از طريق تقلب انتخاب شده چرا مداوما 
جواب  مى كند.  خطاب  جمهور"  رئيس  را"آقاى  او 
سخنگوى  مصاحبه كننده  است.  روشن  سئوال  اين 
كسانى است كه احتياج به تطهير احمدى نژاد دارد 
خودش  قول  به  و  واقع  در  او  كردنش.  رسوا  نه  و 
به احمدى نژاد فرصت داد تا خود و دولتش را از 
جنايات انجام گرفته در بعد از انتخابات تبرئه كند و 
او نتوانست از فرصت استفاده كند. اما بورژواها هم 
با تطهير شده ها مى توانند معامله كنند و هم با غير 
غنى  معادن  با  ايران  كه  اينست  مهم  شده ها.  تطهير 
نفت و گازش دوباره بازار آمريكا شود و زير علم آن 
سينه بزند. به نظر مى رسد كه سران ايران و آمريكا 
خوش خوشان به سوى سازش ره مى سپارند، اما اين 
راه هموار نيست. آنچه اين راه را هرچه ناهموارتر 
كارگران،  مبارزاتى  و  اعتراضى  جنبش هاى  ميكند، 
هستند. كردستان  انقالبى  جنبش  دانشجويان  زنان، 

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

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

است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

نشريه سياسى
حزب كمونيست ايران

جهان امروز

نيمه اول مهر 1388- نيمه اول اكتبر2009
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وزارت اطالعات در روز يكشنبه 5 
مهر 88 اعالم كرد كه عوامل اصلى 
ترورهاى سنندج را طى يك درگيرى 
مسلحانه دستگير و دو تن از آنان را 
كشته است. در اين اطالعيه وهابيون 
افراطى به عنوان عوامل ترور معرفى 
شدند. گفته شد كه ايجاد تفرقه بين 
ترورها  هدف  تسنن  اهل  و  شيعيان 
ايجاد  كشور  وزير  است.  بوده 
تفرفه ى قومى را نيز به تفرفه  افكنى 
مذهبى اضافه  نمود. رادان، جانشين 
فرمانده نيروى انتظامى كشور، گفت 
روز   21 ساعت  رژيم  نيروهاى  كه 
يكشنبه به خانه ى تيمى تروريست ها 
حمله كرده اند. به قول او در درگيرى 
نظامى  نيروهاى  از  تن  دو  شده  ياد 
و  شده  كشته  كردستان  انتظامى  و 
رئيس  شده اند.  زخمى  نيز  عده اى 
دادگسترى كردستان گفته است اينكه 
سالح ها از كجا به دست اين گروه 
يارى  را  آنها  كشور  كدام  و  رسيده 
ميان  در  است.   بررسى  تحت  داده  
اظهار نظرهاى مقامات سخنان يكى 
از اعضاى كميسيون امنيت و سياست 
خارجى مجلس جالب توجه است. او 
به طور قاطع ادعا كرده كه ظرف يك 
هفته همه  تروريست ها هم شناسائى 
مى شوند و هم دستگير. اين سخنان 
كشور  وزير  كه  شده  بيان  حالى  در 
است  «ممكن  كه  است  داده  هشدار 
اين جريان همچنان ادامه داشته باشد» 
مهرماه  هفتم  در  سنندج  فرماندار 
مردم  همكاری  و  «همراهي   : گفت 
با  سنندجي  جوانان  خصوص  به  و 
نهادهای امنيتي عامل اصلي موفقيت 
عامالن  با  برخورد  و  شناسايي  در 
ترورهای اخير در اين استان است».
 18 چهارشنبه  هاى  روز  فاصله  در 
از  تن   5 ماه  شهريور   28 شنبه  تا 
مورد  سنندج  شهر  در  رژيم  عوامل 
تن  دو  گرفتند.  قرار  مسلحانه  حمله 
از اين 5 تن كه آخوند و اهل تسنن 
اصابت  مورد  دقت  با  چنان  بودند 
كشته  بالفاصله  كه  گرفتند  قرار 
شدند. سه تن بقيه كه در دادگسترى 
و  شدند  زخمى  فقط  مى كردند  كار 
راهى  مداوا  بهانه ى  به  آنها  تن  دو 
خارج گرديدند. اين در حاليست كه 
رژيم سالها مشغول جنگ عليه مردم 
كردستان و نيز 8 سال در گير جنگ با 
عراق بوده  و على القاعده بايد آنقدر 
نيازى  كه  باشد  داشته  ماهر  جراح 

خارج  به  زخمى  تن  چند  اعزام  به 
نداشته  باشد. اينكه چه دستهائى در 
مى باشد  پنهان  ترورها  اين  پشت 
كردنش  روشن  كه  است  مسئله اى 
احتياج به زمان دارد. فقط بايد به ياد 
آورد كه جمهورى اسالمى و وزارت 
توطئه گرترين  از  يكى  آن  اطالعات 
به  و  دنياست  در  دروغگوترين ها  و 
راحتى مى تواند دست به هر جنايت 
راه  اين  در  و  بزند  توطئه گرانه اى 
فدا  نيز  را  خود  همكاران  راحتى  به 
نمايد. در اينجا همينقدر كافى است 
عليه  ترورها  اين  كه  شود  اشاره 
جنبش انقالبى كردستان و كارگران و 
اهالى مبارز كردستان عمل مى كند و 
رژيم به بهانه  آنها كردستان را بيش از 
پيش نظامى كرده است. اين كار، كه 
كنونى  بحرانى  و  سياسى  شرايط  در 
سود  شده،  داده  تشخيص  حياتى 
زيادى براى رژيم بحران زده  اسالمى 
و  كمونيست ها  داشت.  نخواهد 
انقالبيون مبارز در كردستان سالهاست 
كه با رژيم جنگيده  و ترفندهايش را 
آنان  مبارزات  سنت  كرده اند.  خنثى 
سرچشمه  الهام جوانان امروزى است.
مقامات  نظرهاى  اظهار  ميان  در 
و  اطالعاتى  انتظامى،  درشت  و  ريز 
اجرائى سخنان فرماندار رژيم دال بر 
همكارى اهالى سنندج و بخصوص 
در  هم  است.  مضحك  جوانان 
در  هم  و  اطالعات  وزارت  اطالعيه  
از  همگى  كه  وزرا،  نظرهاى  اظهار 
بازجوها و مقامات نظامى هستند، و 
نيز در سخنان سرداران پوشالى نظير 
رادان عوامل خود رژيم و جاسوسان 
سربازان  اصطالح  به  يا  بگير،  مزد 
و  تعقيب ها  در  زمان،  امام  گمنام 
اين  در  داشته اند.  شركت  عملياتها 
ميان تنها آقاى فرماندار سنندج دروغ 
همكارى مردم با رژيم را به هم بافته  
وارد  آنها  به  را  ننگين  اتهام  اين  و 
ميگوئيم  همينقدر  اينجا  است.  كرده  
ميتوان  بلكه  سنندج،  در  تنها  نه  كه 
با قاطعيت ادعا كرد، در هيچ كجاى 
ايران به جز مزدبگيران حكومتى كسى 
نه تنها با حكومت اسالمى همكارى 
نخواهد كرد، بلكه هر كس به اندازه ى 
توانش خواهد كوشيد مراسم به گور 
سپردن جمهورى اسالمى را سرعت 
بخشد. اين امر پس از مبارزات بعد 
است. شده  نيز  حادتر  انتخابات  از 

نام  به  كه  شهريور   27 جمعه  روز 
شده،  نامگذارى  قدس  جهانى  روز 
جمهورى  سران  رياكارى  نمايش  روز 
ملت  حقوق  از  دفاع  مورد  در  اسالمى 
فلسطين بود. جمهورى اسالمى در سى 
گروه هاى  از  پشتيبانى  با  گذشته  سال 
واقع  در  حماس  نظير  اسالمى  مرتجع 
و  نموده  تامين  را  خود  منطقه اى  منافع 
دستخوش  را  فلسطينيان  واقعى  منافع 
اين  است.  داده  قرار  خود  مطامع 
كاربدستان  از  بعضى  كه  است  واقعيتى 
هنگام  به  كرده اند.  اعتراف  آن  به  رژيم 
مجلس،  رئيس  الريجانى،  غزه  جنگ 
خاكريز  را  غزه  خون  حمام  صراحتا 
دفاع از ايران توصيف كرد. در آن هنگام 
سران عرب به شدت ايران را زير فشار 
گذاشته بودند. سران رژيم در مقابل از 
دفاع  بى  مردم  افتادن  خون  و  خاک  به 
اسرائيل  جنايتكار  ارتش  توسط  غزه 
استفاده  سوء  فشار  اين  دفع  جهت  در 
فيروزآبادى،  سرلشكر  اخيرا  كرد. 
ايران،  مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  رئيس 
حماس  به  كمك  كه  كرد  اعتراف  نيز 
دور  براى  حال  عين  در  اهللا  حزب  و 
كردن خطر از جمهورى اسالمى است. 
خمينى نيز، كه اين روز را اعالم كرد، 
از  اپورتونيستى  طرزى  به  و  هميشه 
جمله  از  و  مختلف  عرصه هاى  در  آن 
جنگ ايران و عراق  سوءاستفاده كرد. 
مراسم امسال در كنار نمايش رياكارى 
شعارهاى  دادن  سر  ميدان  حاكمين 
جانب  از  ارتجاعى  و  ناسيوناليستى 
طرفداران موسوى ها و امثالهم نيز بود. 
آنها شعار مى دادند: "منتظرى زنده باد. 
 + لبنان  نه  غزه،  "نه  باد"  زنده  صانعى 
كه  معترضى  مردم  ايران".  فداى  جانم 
از حاكمان بيزارند و اميدى هم به امثال 
موسوى و دار و دسته شان ندارند ممكن 
مخالفت  دليل  به  را  شعارها  اين  است 
ظاهرى آن با حاكمان كنونى تكرار كرده 
باشند. شعار نخست بى محتوا و الجرم 
خطر  بى  اجتماعى   – سياسى  لحاظ  به 
اسالم  باختگى  آبرو  آنهم  دليل  است. 
جامعه  اداره   در  آن  ناتوانى  و  سياسى 
اجتماعى  پايه   دوم  شعار  اما  مى باشد. 
دارد و مى تواند خيلى خطرناک و زيانبار 
كنيم: مرور  اختصار  به  را  داليل  باشد. 
آورد  ياد  به  بايد  چيز  هر  از  قبل   -  1
در  موجود  سياسى  شرايط  در  كه 
جانم   + لبنان  نه  غزه،  نه  شعار"  منطقه 
و  حاكمه   طبقات  نفع  به  ايران"  فداى 
عمل  اسرائيل  و  آمريكا  دولت هاى 

مى كند. مردم مبارز ايران در كشمكش 
اين  و  اسالمى  جمهورى  بين  موجود 
دولت ها بايد راه مستقل خود را بپيمايند
2 - پا به پاى تضعيف گرايش اسالمى 
تقويت  به  رژيم  جناحهاى  همه  
گرايش  اين  پرداخته اند.  ناسيوناليسم 
بوده  پنهان  اسالمى  گرايش  زير  چون 
مبناى  گرايش  اين  است.  شده  تطهير 
تمام  بود.  پهلوى  خاندان  حكومت 
و  مردم  عليه  سلسله  آن  كه  جناياتى 
تحت  كرد  ايران  ساكن  مليت هاى 
ايران،  باد  پاينده  مانند  شعارهايى  لواى 
كارگران  شد.  توجيه  ايران  باد  جاويد 
و مردم آزاده  ايران با به زباله انداختن 
آن  كردند  تالش  واقع  در  خاندان  آن 
به  نبايد  بسپارند.  گور  به  را  گرايش 
اجازه  حكومت  از  راندگان  و  حاكمان 
بيرون  در  از  مردم  كه  گرايشى  داد 
انداخته اند، آنها را از پنجره وارد كنند.

موجود  حاكمان  كال  و  سپاهيان   -  3
ناسيوناليسم  به  بيشتر  اتكاى  پاى  به  پا 
مناسباتشان  بهبود  و  ايرانى  شوينيست 
اسالمى  نيروهاى  طبعا  آمريكا  با 
و  فروخت  خواهند  را  فليسطينى 
لقايش  به  را  قدس  جهانى  روز  عطاى 
خواهند بخشيد. به اين اعتبار شعار"نه 
با  ايران"  فداى  جانم   + لبنان  نه  غزه، 
منافع دراز مدت آنها مخالفتى ندارد و 
نمى تواند عليه آنها به كار گرفته شود..
الملله  كثير  كشور  يك  ايران   -  4
تفرقه افكنانه  شعار  گونه  هر  است. 
آينده  در  مى تواند  ناسيوناليستى  و 
ويرانى هاى  و  خونين  جنگ هاى  به 
اين چنينى  شعارى  شود.  منتهى  بسيار 
استفاده   سوء  مورد  مى تواند  راحتى  به 
جنگ هاى  گيرد.  قرار  امپرياليست ها 
و  دربدرى ها  كشى ها،  نسل  خونين، 
عقب ماندگى ها در يوگسالوى قديم با 
پشتيبانى  به  و  شعارها  اينگونه  به  اتكا 
غرب امپرياليستى از يكطرف و روسيه  
امپرياليست از طرف ديگر انجام گرفت.

ضد  به  ايران"  فداى  "جانم  شعار   -  5
منافع پايه اى طبقه  كارگر و هر انسانى 
جهان  در  نمى خواهد  كه  مى كند  عمل 
خود  بورژوازى  منافع  پايمال  امروز 
به  جهان  امروز  گردد.  منزوى  و  گشته 
صورت يك دهكده در آمده و اقتصاد 
كامال جهانى است. به اين اعتبار طبقه  
كارگر بايد بيش از گذشته از شعارهاى 
ناسيوناليستى دورى گزيده و به شعارهاى 
چسبد. به  خود  انترناسيوناليستى 

رياكارى حاكمان در روز قدس
ترورهاى سنندج و منافع رژيم و شعارهاى ارتجاعى از حاكميت رانده شدگان
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شهريور  در 21  موسوى،  ميرحسين 
ماه نامه اى را به همراه يك بيانيه براى 
حسينعلى منتظرى فرستاده است. او 

بويژه  و  ايران  در  آنچه  مى كند  ادعا  نامه   اين  در 
بعد از انتخابات انجام گرفته ناشى از برداشت هاى 
نادرست، گزينشى و سطحى از اسالم بوده است. 
او بر اين باور است كه حقيقت دين امرى متفاوت 

است و از روحانيون به اصطالح متعهد خواسته تا با 
روشن كردن اين مسئله كارى كنند تا اقشار مختلف 
نگيرند.  فاصله  اسالم  دين  از  جوانان  ويژه  به  و 
قبل از موسوى خود منتظرى با روشن بينى بيشترى 
راجع به بى آبرو شدن و تضعيف اسالم هشدار داده  
مردم  بين  فاصله  ايجاد  امكان  از  موسوى  اگر  بود. 
و اسالم صحبت مى كند، او اين امر را تحقق يافته 
موسوى،  كه  مى دهد  نشان  امر  همين  بود.  دانسته 
رياست  لوق  و  لق  كرسى  بر  تكيه  با  بود  آمده  كه 
جمهورى اسالم و نظام را از خطر برهاند از ديدن 
يك واقعيت ساده ناتوان است. واقعيت اينست كه 
و  سقوط  تند  سراشيب  در  سياسى  اسالم  گرايش 
رو  حركت  است.  گرفته  قرار  حاكميت  از  راندن 
روزهاى  همان  از  ارتجاعى  گرايش  اين  نشيب  به 
وزير  نخست  و  پهلوى  حكومت  سقوط  از  پس 
راه  گرديد.  شروع  موسوى  ميرحسين  خود  شدن 
در  خون  حمام  و  بزرگ  شكنجه گاه هاى  انداختن 
فاصله  و  نپذيرفتن  نشانه   كشور  سراسر  زندان هاى 
گرفتن مردم از گرايش اسالمى بود. حمله به زنان 
از  ناشى  سرى"  تو  يا  سرى  رو  "يا  شعار  با  مبارز 
نپذيرفتن سلطه  اسالم بر دستگاه حكومتى ايران بود. 
نشدن  تسليم  دليل  به  كارگرى  شوراهاى  به  حمله 
جنايتكارانه  حمله   بود.  سياسى  اسالم  به  كارگران 
اين  ندادن  تن  خاطر  به  كردستان  انقالبى  مردم  به 
و  ارتجاعى  اسالمى،  حكومت  يك  سلطه   به  مردم 
شوينيست بود. ادامه دادن به جنگ ايران و عراق، 

خدمت  در  حال  عين  در  الهى،  هديه ى  عنوان  به 
سركوب مردمى بود كه مخالف اسالم بوده و يا از 
آن فاصله گرفته بودند. سى سال است كه مردم در 
كشور ثروتمندى نظير ايران و در سايه ى حكومت 
اسالمى با تعميق فاصله  طبقاتى، فقر سياه، بيكارى و 
نا امنى شغلى، اعتياد چند ميليونى، جنگ، دربدرى، 
و  اجتماعى  حقوقى هاى  بى  و  شكنجه   زندان، 
سياسى روبرويند. مردم همه  اينها را در سايه  بختك 
اسالم سياسى و حكومت برآمده از آن ديدند و عليه 
آن به مبارزه برخاستند. آقاى موسوى، بدليل پايگاه 
طبقاتى، موقعيت سياسى و شغل و مقام هاى دولتى 
همه اينها را نديده و فقط اعمال چند سال اخير و 
بويژه اقدامات جنايتكارانه  سپاه و بيت خامنه اى بعد 
را  واقعيت  او  جهل  اما  است.  ديده  را  انتخابات  از 
مخدوش نمى كند. گرايش اسالم سياسى نه فقط در 
ايران بلكه در كل منطقه دارد ميدان را براى ورود 
ناسيوناليسم به راس امور خالى مى كند. اين روندى 
است كه نه تنها در ايران، بلكه در لبنان، فلسطين، 
است. شده  ديده  نيز  افغانستان  در  اخيرا  و  مصر 

خشك  ارتجاعى ترين،  از  يكى  رئيس  عمر،  مال 
انديش ترين و قسى القلب ترين نيروهاى اسالمى، 
فطر  عيد  مناسبت  به  شهريور   28 در  كه  پيامى  در 
فاصله   به  نيرو  اين  تمايل  از  نشانه هائى  كرد  منتشر 
ناسيوناليسم  تقويت  و  سياسى  اسالم  از  گرفتن 
فارسى  سى  بى  بى  داد.  خبر  را  طالبان  صفوف  در 
سياسى  تحليلگر  و  نويسنده  مژده  وحيد  نظرات 
افغانستان در مورد اين پيام را منعكس كرده است. 
مى گويد: چنين  خود  نظرات  از  بخشى  در  او 

"طالبان در زمان حاكميت خود، به نيروى اسالم گرا 

هاى  كشور  بين  مرزبندى  كه  داشت  شهرت 
اسالمى را قبول نداشتند و همه مسلمانان را "امت 
بود  منطق  همين  براساس  دانستند،  مى  واحده" 
افغانستان  در  شان  امارت  شدند  حاضر  طالبان  كه 

بن  (اسامه  مسلمان  يك  اما  بياندازند  خطر  به  را 
ندهند. ها)  (آمريكايى  كفار  چنگ  به  را  الدن) 
طالبان همواره بر " امارت اسالمى" تاكيد مى كردند، 
رهبر طالبان " امير المومنين" خوانده مى شد، نه رهبر 
گروه خاصى در كشورى خاص. اسامه بن الدن با مال 
عمر به عنوان امير المومنين بيعت كرده بود، و صدها 
تن از جنگجويان عرب، چچنى، ازبك، اويغورى، و 
تاجيكستانى در صفوف طالبان افغانى مى جنگيدند.

اما رهبر طالبان در اين پيامش از يك طرف نه به طور 
ضمنى و نه با صراحت، از القاعده ياد نكرده است و از 
سوى ديگر نبرد كنونى طالبان را مبارزه براى انقالب 
ملى_ اسالمى تعبير كرده است. واژه اى كه پيش از 
آن كار برد چندانى در ادبيات سياسى طالبان نداشت."

به  سياسى،  اسالم  كه  است  آشكارى  واقعيت  اين 
جهت  در  مبارزاتى  و  حكومتى  روش  يك  عنوان 
عقب  كشورهاى  در  بورژوازى  منافع  از  دفاع 
نگه داشته  شده، در كل منطقه در حال عقب نشينى 
است. نگاهى به ايران و چند كشور منطقه به خوبى 
همزاد  عنوان  به  ناسيوناليسم،  كه  مى دهد  نشان 
گرايش ناسيوناليستى دارد دست باال را پيدا مى كند. 
توجه به اين واقعيت الزم است، اما براى كارگران 
كمونيست و انسانهاى آزاده جاى هيچگونه دلخوش 
كردنى نيست. تا آنجا كه به ايران بر مى گردد سپاه 
اطالعاتى،  نظامى،  نيروى  يك  عنوان  به  دارد  كه 
اقتصادى و حكومتى بر همه  ارگانهاى قدرت دست 
مى اندازد ضمن استفاده از اسالم سياسى عمدتا بر 
يك گرايش ناسيوناليستى فاشيستى متكى مى شود. 
در كشمكش بين دو گرايش ارتجاعى و بورژوائى 
عقب  به  عينى  امكان  ناسيوناليسم  و  سياسى  اسالم 
وجود  پرولترى  سوسياليسم  توسط  دو  هر  راندن 
انقالبى  كار  تقويت  به  امر  اين  كردن  بالفعل  دارد. 
دارد. مبرم  نياز  كمونيستى   – كارگرى  مبارزات  و 

اسالم سياسى در نشيب


