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 ”تغيير“رأي تاريخي مردم آمريكا براي 

  6ادامه در صفحه    

 انديشه هاي انقالب اكتبر زنده اند  

 به مناسبت سالگرد انقالب كبير اكتبر

ميليون نفر از مردم آمريكا  120بيش از 
در رأي گيري براي انتـخـاب چـهـل و         
چهارمين رئيس جمهوري اياالت متـحـد   
آمريكا شركت كردنـد كـه بـه داليـل           
مختلف، توجه همه دنيا را به خود جـلـب   

پيروز اين انتخابات باراك اوباما، .  كرده بود
نامزد سياهپوست حزب دموكرات بود كـه  

و بـا بـرخـورداري از          ”  تغيـيـر  “ با شعار 
هاي گسترده مـردمـي تـوانسـت        حمايت

خواه را با اختالف زيـادي     رقيب جمهوري
اين پيروزي نه تنها از ايـن  .  شكست دهد

زاويه كه بيانگر خواست مردم آمريكا براي 
هـاي     پايان دادن به هشت سال سياسـت 

بـار جـورج      جنگ طلبانه، مخرب و فاجعه
ترين رئيس جـمـهـوري        بوش، نامحبوب

تاريخ اين كشور است، بلكه همچنيـن از    
اين لحاظ كه براي نخستين بار در تاريـخ  
آمريكا يك سياهپوست را در بـاالتـريـن      

دهـد، حـائـز       مقام اجرايي كشور قرار مي
اهميتي چشمگير براي مردم ايـن كشـور     

 . است
برخالف آنچه تـاكـنـون در جـريـان          
كارزارهاي انتخاباتي آمريكا ديده شده بود، 

انتخاباتي اوباما نيروهـاي  )  كمپين( پويش 
اي بـه   ها را به طور گسترده مردمي و توده

ميدان آورد و در بسياري از موارد اين خود 

هاي حمايـت از     مردم بودند كه همايش
همگرايي چشمگير .  اوباما را تدارك ديدند

جنبش پرقدرت سنديكاهاي كـارگـري،     
مبارزان ضد جنگ، پويش حقوق مدني و 
ضد نژادپرستي، و كارزار حفظ مـحـيـط      
زيست را برجسته ترين عامل مـوثـر در     
شكست جان مك كـيـن، كـانـديـداي        
ارتجاعي نيروهاي راست افراطـي، مـي     

 .  توان ارزيابي كرد
هـا   پس از اعالم پيروزي اوباما، ميليون

آمريكايي در سراسر كشور اين پـيـروزي   
تاريخي بـودن    .  تاريخي را جشن گرفتند

اين واقعه از اين منظر روشن مـي شـود     
كه اين واقعه در كشوري اتفاق افتاد كـه  

، رهـبـر مشـهـور         ” مارتين لوتر كينگ“ 
جنبش مدني، كه به دسـت نـيـروهـاي       
ارتجاعي وابسته به حاكميت آمريكا ترور 
شد،  چهل و پنج سال پيش گفته بود كه 
سياهان در اين كشور در تبعيد به سر مي 

امروز، پيروزي اوباماي سياهپوسـت  .  برند
نقطه عطفي در تاريخ و عرصه سيـاسـت   

. شـود  اياالت متحده آمريكا محسوب مي
كارزار مردمي و مترقي براي از مـيـان       
برداشتن تبعيض نژادي، كه از مهمتريـن  

  2ادامه در صفحه    

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

فشرده اي درباره برخي مسايل مبرم 

 جنبش سنديكايي زحمتكشان

امسال بشريت مترقي در اوضاعي به استقبال سـالـگـرد    
پيروزي انقالب اكتبر مي رود كه، بحران ژرف و همه جانبه 
اقتصادي، سيستم سرمايه داري جهاني را فراگرفته و جنبـه  
گذرا و موقتي اين صورت بندي را بيش از هر زمان ديگري 

اين واقعيت در بـرخـورد و ارزيـابـي          .  آشكار ساخته است
تاريخي از ماهيت و جايگاه انقالب اكتبر از اهميت جدي و 
اصولي برخوردار بوده و مدخل داوري پيرامون اين رويـداد    
سترگ تاريخي و دستاوردها و انديشه هاي آن براي دوران 
كنوني يعني دوران جهاني شدن است و دقيقا از چنين زاويه 
اي بايد به اين پرسش كليدي كه آيـا در دوران مـا در           
چارچوب جهاني شدن و رشد و گسترش فن آوري هـاي      

گسترش دامنه اعتراضات كارگري در سراسر كشـور و      
رفـاهـي و     -مبارزه زحمتكشان براي تامين منافع صنـفـي  

سياسي، خود، موضوع سازماندهي جنبش كارگري و ايجـاد  
سنديكاها و تشكل هاي صنفي را بار ديگر با وضوع هر چه 

اين امر . تمامتر در ميان فعاالن كارگري مطرح ساخته است
فقط به موضوع مورد بحث و بررسي مـبـارزان جـنـبـش        
سنديكايي منحصر و محدود نيست و جناح هاي مختـلـف   
حكومتي از گردانندگان وزارت كار و امور اجتماعي گرفته تا 
جريانات نزديك يا وابسته به كارگزاران سازندگي و ديـگـر   
نيروهاي درون و پيرامون حاكميت نيز در ايـن خصـوص       

 !سخت در تكاپو و تالش هستند
چندي پيش ميان وزارت كار و امور اجتماعي بـا خـانـه      
كارگر پيرامون چگونگي تشكيل و تقويت مجـمـع عـالـي       
نمايندگان كارگري درگيري و كشمكش حادي بروز كـرد    
كه بخش هايي از آن به صفحات مطبوعات و رسانه هـاي  

خرداد ماه از قول نايب رييس  4ايلنا . همگاني درز  پيدا كرد
اگـر  ”  : كانون شوراهاي اسالمي كار  ايـران گـزارش داد      

تقويت و تشكيل مجمع عالي نمايندگان كارگري با خواست 
و نظر كارگران انجام شود مورد قبول است اما اگر با اراده و 

تشكيل مجمع عالي . نظر وزارت كار باشد مورد قبول نيست
نمايندگان كارگران مطابق قانون است، طبق قـانـون هـر      
واحدي كه شرايط الزم را داشته باشد مي تواند فقط داراي 
شوراي اسالمي كار، انجمن صنفي و يا نمايـنـده كـارگـر       

 ”.باشد
از سوي ديگر، وزارت كار با طرح ايجاد مجمـع عـالـي      
نمايندگان كارگران مي كوشد يك تشكل بـه اصـطـالح        
كارگري تحت فرمان به عنوان نماينده اكثريت كارگران را   
سازماندهي كرده و در برابر تشكل هاي مستقل و يا خـارج  

 4هدف ارتجاع تضعيف جنبش دانشجويي است                          در ص 
  3ادامه در صفحه    

حزب ما بر اين باور است كه شرايط براي يك “: عضو رهبري حزب كمونيست آمريكا
تواند شكست سختي بر نيروهاي ماوراي  ساز آماده است كه مي دگرگوني سرنوشت

 ” .راست وارد آورد
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در اين زمـيـنـه دبـيـر        .  به وجود بياورد”  مانع قانوني“ از كنترل خود 
انجمن صنفي كارگران ميدان مركزي ميوه و تره بـار تـهـران در          

زمزمـه  ” . مهر ماه خاطر نشان ساخت 28مصاحبه اي با ايلنا به تاريخ 
هايي به گوش مي رسد كه هدف آن احيا و تشكيل مجمـع عـالـي      
نمايندگان كارگران است تا آن را به عنوان تشكل كارگري اكثـريـت   

) با پشتيباني وزارت كـار ( مطرح كنند، افراد معتقد به اكثريت و اقليت 
در نهاد هاي كارگري، براي هماهنگ كردن اين ايده، آييـن نـامـه      
چگونگي تشكيل كانون هاي مربوط به انجمن هاي كارگري را بـه    
شكلي تهيه و تنظيم كرده اند كه امكان تشكيل كانون توسط انجمن 
هاي كارگري را غير ممكن مي سازد، آنان كه ايجاد شوراها، انجمن 
هاي صنفي و نمايندگان كارگر را به زيان منافع خويش مي دانـنـد     
تفسيري از قانون كار ارايه دادند كه براساس آن نهادهاي كـارگـري   

 ”....پيش بيني شده در قانون كار را به اكثريت و اقليت تقسيم كردند
آن چنانكه پيدا است، موضوع تشكل و سازماندهي و برپـايـه آن     
افزايش توان طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان تمام فكر و نـيـروي       
حاكميت و جناح بندي هاي مختلف آن را به خود مشغـول داشـتـه      

در چنين اوضاعي پيگيري درخواست احياي حقوق سنديكايـي  .  است
زحمتكشان و ايجاد و احياي سنديكاهاي واقعي و مسـتـقـل داراي      
اهميت بسياري بوده و چگونگي مبارزه براي اين خواسـت اسـاسـي      
يعني بر پايي سنديكاهاي مستقل كارگري در سرنوشت حال و آينده 

تجـربـه   .  مجموعه مزدبگيران كشور تاثير جدي باقي خواهد گذاشت
سه دهه اخير ثابت مي كند، رژيم واليت فقيه با همه امكانات خـود    
نتوانسته است تشكل هاي گوش به فرمان و مورد قبول خود را بـه    

 .طبقه كارگر ايران تحميل نمايد
اصوال نهادهايي چون انجمن هاي اسالمي، شوراهاي اسالمي كار 
و جز اينها بنابه شكل و ماهيت خود نمي توانند جاي سـنـديـكـا را       
بگيرنند و درست از اين زاويه است كه امروزه خواست احياي حقـوق  
سنديكايي در ميان توده هاي وسيع زحمتكشان در كـارگـاه هـا و        
كارخانه ها مورد استقبال واقع مي شود كه يكي از آخرين نمونه هاي 
آن اقدام كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه براي تشكيل سنديـكـاي   
مستقل است كه باوجود ممانعت مسئوالن حكومتي و ارگـان هـاي     

در مبارزه بـراي  .  امنيتي در راه ايجاد سنديكاي مستقل تالش كردند
احياي حقوق سنديكايي كارگران، شناخت از مسايل سنديـكـايـي و      
آشنايي با تجربيات و سنن پر افتخار و پر ارزش جنبش سنديـكـايـي    

بنابراين بايد . كارگران ايران يك ضرورت انكار ناپذير قلمداد مي شود
جهات عمده جنبش سنديكايي، امكانات وسيع آن و مضمون فعاليت 
سنديكايي را شناخته و در فعاليت روزمره به نحوي خالق بـه كـار       

ويژگي هايي چند، تفاوت ميان سنديكاي مستقل با نهادهايي .  گرفت
سترون و ناكارآمد و در خدمت رژيم همانند انجمن هاي اسالمـي و    

 .شوراهاي اسالمي را آشكار مي سازد
اصوالً جنبش سنديكايي وسيع ترين و توده اي ترين بخش جنبش 

رفـاهـي   -كارگري است كه بطور عمده شامل مبارزات اقـتـصـادي     
كارگران و زحمتكشان مي گردد، بعالوه جنبش سنديكايي از لـحـاظ   
ارتباطي كه با توده هاي عظيم زحمتكشان دارد، گسـتـرده تـريـن         
سازمان متشكل كارگران و زحمتكشان به شمار مي رود كه، بر وسيع 
ترين توده هاي زحمتكش تكيه دارد و عام ترين مسايـل دفـاع از       

به عالوه عضويت در سنديكاها و .  حقوق كارگران را مطرح مي سازد
شركت زحمتكشان در جنبش سنديكايي داوطـلـبـانـه و بـرپـايـه            
برخورداري از دمكراسي وسيع و حفظ استقالل جنبش در برابر ديگـر  

در عين حال سنديكاها در مـبـارزه       .  فكري است-جريانات سياسي
 .سياسي عام هرگز نقش خنثي و بي طرف نداشته و ندارند

نكته بسيار پر اهميت درفعاليت سنديكايي دقيقا هميـن ويـژگـي      
هاست نخست بر وسيع ترين توده هاي زحمتكش تكيـه دارد، دوم      
جنبشي مستقل و قايم بالذات است كه داراي ماهيت و جـانـبـداري    

طبقاتي بوده و از قوانين رشد خاص خود برخوردار است و سوم همه زحمتكشان را 
صرف نظر از هر نوع تعلق مسلكي، عقيدتي، مذهبي و نژادي در برمي گـيـرد و       

 . متشكل مي سازد
سنديكاي كارگري به مفهوم شناخته شده و عام خود يك سازمان طـبـقـاتـي       
-كارگران است كه وظيفه اصلي آن سازماندهي كارگران در دفاع از منافع صنفـي 

 !رفاهي است
اين مختصات عام و كلي و ويژگي هاي بنيادين در مقايسه با انـجـمـن هـاي       
اسالمي، شوراهاي اسالمي كار و جز اينها، نشانگر اين واقعيت است كـه هـيـچ        
تشكل ديگري نمي تواند جانشين سنديكا گردد و نهادهاي كنوني فعال در رژيـم    
واليت فقيه فرسنگ ها با مفهوم واقعي تشكل صنفي زحمتكشان يعني سنديكاها 

از اين رو فعاليت پر تب و تاب وزارت كار در تشـكـيـل شـوراهـاي        .  فاصله دارند
اسالمي و ديگر مجامع به اصطالح صنفي به نام كارگران و نيز كوشش هدفمند و 
فوق العاده خطرناك جريانات مدافع سياست تعديل اقتصادي كه به يكباره به يـاد  
كارگران و حقانيت سنديكاها افتاده اند و سعي در برپايي نوعي تشكـل بـه نـام        

رژيم سلطنتي دارند، به ”  وزارت كار“ و ”  قوام السطنه“ سنديكا مطابق فرمول هاي 
هيچ روي در جهت احياي حقوق سنديكايي و خواست احيا و ايجاد سنديكـاهـاي   
مستقل كارگري نيست و نبايد در دام تبليغات اين جناح ها افتاد و استقالل از جناح 
. بندي هاي حكومتي جنبش سنديكايي كارگران و زحمتكشان را پايمال سـاخـت    

كارگران ميهن ما در مسير دشوار مبارزه براي احياي حقوق سنديكايي خود بايد با 
حفظ هوشياري و درايت كامل برموانع موجود غلبه كرده و بـه دور از اعـمـال            
فشارهاي كنوني، پيگيرانه در راه استقالل عمل جنبش سنديكايي و احـيـاي آن       

 !برپايه صحيح طبقاتي مبارزه كنند

 ...ادامه فشرده اي درباره  

 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

دالر سرمايه از كشور است كه نسبت به سال هاي قبل اين آمار افزايش پيدا كرده 
 ”.است

برخالف ادعاي سراسر دروغ كارگزاران وضعيت تراز بازرگاني خارجي ايران بـه    
دراين زمينه ارتجاع حاكم صدمات جـدي  .  هيچ روي مثبت و اميدوار كننده نيست

به اقتصاد ملي وارد آورده كه رشد خروج سرمايه از كشور بخشي از ايـن آسـيـب      
همچنين برخي كارشناسان مستقل اقـتـصـادي خـروج       .  هاي جبران ناپذير است

به . ميليارد دالر ارزيابي مي كنند 12سال گذشته از كشور را حداقل  2سرمايه طي 
اجتماعي كنوني ضمن فروپاشي -اين معني كه در چارچوب سمت گيري اقتصادي

بنيه توليدي، گراني و تورم افسار گسيخته و فقرگسترده در كشور عده اي كـالن    
 6سرمايه دار و تجار عمده و دالالن وابسته به حاكميت هر ساله نـزديـك بـه          

ميليارد دالر از دارايي هاي ايران اعم از بخش دولتي، خصوصي و نيمه دولتي را به 
 !خارج فرستاده اند

در كنار خروج سرمايه از كشور، بايد به كاهش جدي سرمايه گذاري در رشـتـه     
هاي صنعتي كه پيامدهاي ناگوار كوتاه مدت و بلند مدت براي اقتصاد ملـي دارد    

: مهرماه، در گزارش خود در اين بـاره نـوشـت        28، ” ايلنا“ خبرگزاري .  اشاره كرد
درسه ماهه نخست سال جاري در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته، تاسيس و   “ 

بهره برداري از واحدهاي جديد صنعتي از نظر تعداد و ميزان سـرمـايـه گـذاري         
مـاهـه اول      3كاهش يافت، از نظر حجم سرمايه گذاري بخش صنعت فقط طي 

 ”.درصد كاهش روبرو گرديده است 18/ 3سال جاري با 
سپس درادامه گزارش به نبود منابع مالي براي صنعت، مشكل تامين نقدينـگـي   
صنايع و واحدهاي توليدي اشاره و پيش بيني مي گردد باز هم حجـم سـرمـايـه       

خروج سرمايه و كاهش حجم سرمايـه گـذاري در       .  گذاري درصنعت كاهش يابد
 !صنعت، آيا به معناي رشد اقتصاد انگلي و چپاول ثروت ملي نيست؟
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نوين، انقالب اكتبر و انديشه و آرمان آن هنوز اهميت و موضوعيت خـود  
را حفظ كرده و يا اينكه به عنوان تجربه اي ناموفق به تاريخ پـيـوسـتـه       

 !است، پاسخي روشن و مشخص داد
رخ داد اكتبر يك تصادف در طول تاريخ دراز تكامل بشري نيست، اين 
انقالب زنجيره اي از حركت قانونمند تاريخ به سوي تكامل و تـرقـي و       
آزادي واقعي انسان محسوب مي گردد و از اين رو تاكيد برانديشه و ارزش 
هاي آن به ويژه در عرصه نظري و ايدئولوژيك خاصه آنجا كه جنبه عـام  
و جهانشمول مي يابد در نبرد دشوار كنوني ميان جبهه كار و سرمايـه از    

با انقالب اكتبر بشر دوره نويني را آغـاز      .  اهميت بنيادين برخوردار است
كرد و به سمت نقطه پايان نهادن به جبر اجتماعي گام بلندي به پـيـش     

، بنابراين انسـان بـا كشـف و          ” اختيار جبر شناخته شده است”  : برداشت
دريافت قوانين جامعه و تاريخ، شرايط غلبه بر جبر اجتماعي را فراهم مـي  

با پيروزي انقالب اكتبر انسان دست به تغيير نظام اجـتـمـاعـي و       .  سازد
آفرينش آگاهانه جامعه نويني زد كه با آرمان هاي ديرينه انساني و آرزوها 

 .و آمال هاي كنوني او توافق داشته و دارد
-در واقع پيروزي انقالب اكتبر يك كاميابي عظيم دانـش فـلـسـفـي       

اجتماعي انقالبي، يك رخ داد منحصر بفرد در سراسر سرگذشت پر فراز و 
نشيب بشريت بود و جامه حقيقت براين انديشه كارل ماركس پوشاند كـه  
مي گفت، فالسفه تاكنون جهان را توصيف مي كردند ولي اينـك بـايـد      

 !دست به كار تغيير آن زد
درست برپايه لزوم چنين تغييري است كه با توجه به بحران اقتصـادي  

به فراز دنياي ما به پرواز درآمده و خـواب را از      ”  شبح كمونيسم“ كنوني 
دوران جهاني شـدن ربـوده     ”  تزارهاي“ ، ” مترنيخ ها“ ، ” پاپ ها“ چشمان 

آيا امروزه بيش از هرزمان ديگري زحمتكشان فكري و يـدي در      !  است
انديشه و تكاپوي تغيير جهان نيستند؟ و آيا در اين تكاپوي آيـنـده سـاز      
ارزش ها و آرمان هاي اكتبر كبير مورد توجه و بررسي نيست؟ بـه هـر       
روي ياد كرد و گراميداشت انقالب اكتبر نمي تواند جـداي از انـديشـه          

لنين به مثابه ادامه دهـنـده خـالق و        .  لنينيسم قلمداد گردد-ماركسيسم
سياسي امپرياليسم به -مبتكر ماركس و انگلس، با كشف ماهيت اقتصادي

. قانون رشد ناموزون كشورهاي سرمايه داري در دوران امپريالسم رسـيـد  
اين قانون از مهمترين كشفيات لنين است كه در تكامل ماركسيسم نقش 

 .اساسي داشت
فعاليت نظري خالق لنين عرصه هاي متنوعي را در برمـي گـيـرد و        
دستاوردها و تجربيات انقالب اكتبر با اين فعاليت جوشان نظري و بـطـور   

لنينيسم پيوند ناگسستني دارد، لنينيسم پرچـم انـديشـه      -كلي ماركسيسم
انقالب اكتبر بود و برخالف مدعيات كساني كه مي خواهند و مي كوشند 
با دستاويز فروپاشي سوسياليسم در روسيه و اروپاي شرقي، آن را در نقطه 
مقابل ماركسيسم قرار دهند، زاييده ماركسيسم و امتداد علمي و اصـولـي   

صحيح اسـت    .  نظرات ماركس و انگلس است و از آن جدايي پذير نيست
كه لنينيسم بطور عمده در نتيجه فعاليت فكري لنين و بـررسـي اوضـاع      
خاص روسيه و اروپاي اوايل سده بيستم و اعمال خالق تـئـوري هـاي        
ماركسيستي با اين اوضاع مشخص به وجود آمده ولي اين امر مـانـع از       
. جنبه عام و بين المللي اصول لنينيسم و پيوند آن با ماركسيسم نـيـسـت   

ويژگي برجسته نظرات خالق لنين يا همان لنينيسم به مثـابـه انـديشـه       
انقالب اكتبر در آنست كه با توجه و با بررسي اوضاع تاريخي جديد جهان 
نظرات ماركس و انگلس را بسط و تكامل داد و بنيان هاي علمـي ايـن     

لنينيسـم بـه     -از اين رو ماركسيسم.  نظرات را تقويت و استحكام بخشيد
عنوان پرچم انديشه و آرمان انقالب اكتبر در عام ترين و مهمترين خطوط 
خود از جمله در تعريف و توضيح ماهيت امپريالـيـسـم، بـحـران هـاي           
اقتصادي نظام سرمايه داري، ناموزوني رشد اقتصادي در دوران امپرياليسم 
و تئوري انقالب سوسياليستي، اهميت، علميت و موضوعيت خود را حفـظ  

لنينيست ها در توضيح عـلـل بـحـران هـاي          -ماركسيست.   كرده است

اقتصادي از    ...ادامه  انديشه هاي انقالب اكتبر 
جمله بحران 
كــنــونــي،   
ــالف  ــرخـ بـ
نـــظـــريـــه 
ــردازان  پــــ
ــع  ــدافــ مــ
سرمايه داري 
ــا       و يـــ
رفــرمســت   
هاي منتـقـد   
جهاني شدن، 
به مـاهـيـت    
پديده هـا و    
ــه   ــطــ رابــ
ديالكتيـكـي   
آن توجه مي 
كنند و ضمن 
افشـــــــاي 
پيـگـيـرانـه     
نـــظــــرات  
مـــخـــرب  
نوليـبـرالـي،    

بحران هاي اقتصادي را نتيجه تضاد دروني سرمايه داري كه هر چند گاه بـه  
به عبـارت ديـگـر      .   صورت بحران تظاهر و بروز مي نمايد، ارزيابي مي كنند

بحران ها منجمله بحران ژرف و دامنه دار كنوني چيزي نيستند جز تـظـاهـر    
تضادهاي سرمايه داري و حل موقت اين تضادها و برقراري موقت تـنـاسـب    
الزم ميان رشته هاي گوناگون كه به شكل كوركورانه و لذا خشن و ويرانگـر  

آن چنان كه پيدا است ژرفش بحران اقتصادي توجه جـدي  .  صورت مي گيرد
لنينيستي در خصوص امپرياليسم را برانگيـخـتـه    -به تئوري هاي ماركسيسي

با ارايـه  ”  چپ“ و ”  راست“ بودند و هستند افراد و جريانات فكري كه از .  است
تعريف غير علمي از جهاني شدن و با عمده ساختن دستاوردهاي علمي و فني 
شگفت آور اواخر سده بيستم و اوايل سده بيست و يكم، اكتبر و انديشه هـاي  

 . آن را پايان يافته و نارسا معرفي مي سازند
ماترياليسم ديالكتيك مي آموزد كه واقعيت تمام نشدني، بغرنج و لذا داراي 
جوانب مختلف و پيچيده است و بر اين اساس سير قانونمند تاريخ به سـوي    
تكامل را نمي توان محدود و مسدود به حساب آورد و نظام سرمايه داري را   

آيا مقايسه انـديشـه   !  ابدي دانست كه بايد به بازسازي و اصالح آن كمربست
 هاي انقالب اكتبر با وضعيت كنوني جهان خود گوياي اين حقيقت نيست؟ 

خصوصيت اصلي و بنيادين انديشه هاي اكتبر كه عبارتند از شـكـسـتـن         
تعبدها و زنجيره هاي فكري، درهم كوبيدن جمود و خشـك انـديشـي و            
ضرورت تغيير جهان به سود نيروهاي پيش رونده تاريخ همچنان عـلـمـي و      

 !معتبر است
لنينيسم نظريه قشري و جامدي نيست كه احكام آن يـكـبـار      -ماركسيسم

لنين پيشواي انـقـالب   .  براي هميشه تنظيم شده و مافوق همه چيز قرار دارد
رفيق طبري مـعـادل   ( اكتبر در اثر ارزشمند خود ماترياليسم و امپريوكرينيسيم 

خـاطـر   )  مايه گرايي و آزمون سنجي را براي اين اثر لنين پيشنهاد كرده بـود 
نقطه نظر زندگي و عمل بايد نقطه نظر اوليه و اساسي تئـوري  ” :  نشان ساخته
 ”.شناخت باشد

چنين است ماهيت و سيماي انديشه هايي كه انقالب اكتبر بر پايه آن بـه    
ثمر رسيد دوران ما و مشخصات آن با صراحت از طراوت و زنده بودن اكتبر و 

 !آرمان هاي آن حكايت مي كنند
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

هدف ارتجاع تضعيف جنبش 
 دانشجويي است 

 
سياست اعمال فشار و سـركـوب جـنـبـش          
دانشجويي كه ارتجاع حاكم با پيگـيـري آن را       
دنبال مي كند، در هفته هاي اخير باز هم ادامـه  
يافت و منجر به محروميت از تحصيل تعدادي و 
اخراج عده اي از دانشجويان در نقاط مخـتـلـف    

 .كشور شد
آبـان     5به گزارش خبرنامه امير كبير يكشنبه 

ماه سال جاري، فشار بر دانشجويـان دانشـگـاه      
شيراز افزايش يافته است، اين خـبـرنـامـه در         

افـزايـش فشـارهـاي       “ :  گزارش خود مي نويسد
بردانشجويان دانشگاه شيراز با صـدور احـكـام        
محروميت از تحصيل و احضارهاي گسترده بـه    
كميته انضباطي، روندي تصاعدي پـيـدا كـرده      

اين روند گسترده برخورد با دانشجـويـان   ...  است
دانشگاه شيراز كه بالفاصله پس از اعـتـراضـات    
دانشجويان دانشگاه به حضور علي الريـجـانـي    

دانشجوي دختر بـه   50آغاز شده است با احضار 
 ”.عنوان بدحجابي شدت يافته است

براساس اين گزارشات، كميـتـه انضـبـاطـي        
دانشجوي دختر را بـه     3دانشگاه شيراز تاكنون 

 4بهانه بدحجابي اخراج كرده است، همچنـيـن     
دانشجوي ديگر كه مديران مسئـول نشـريـات      
دانشجويي هستند، از ادامه تحصـيـل مـحـروم       

 .شدند
عالوه بر شيراز، تعداد زيادي از دانشجويان در 
شهرهاي تهران، تبريز، اهوار، رشت و اصفهان به 
كميته هاي انضباطي فراخوانده شده و تهديد بـه  

 .اخراج و محروميت از تحصيل گرديده اند
با آغاز سال تحصيلي جديد ارتجاع حـاكـم از     
طريق كميته هاي انضباطي و حراست دانشگـاه  
ها و با كمك بسيج دانشجويي تالش وسـيـعـي    
براي به زانو در آوردن جنبش دانشجويي را آغـاز  
كرده است كه هدف اوليه آن جدا ساختن بدنه و 
توده دانشجويان از فعاالن و جنبش دانشجـويـي   
است، احكام كميته هاي انضباطي و تعـلـيـق و      
محروم ساختن از تحصيل در حقيقـت اقـدامـي      

” عبـرت آمـوزي    “ براي به اصطالح ترساندن و 
دانشجوياني است كه با قاطعيت از جنبش موجود 

 . دانشجويي حمايت مي كنند
بخش ديگر اين برنامه مهار و تضعيف جنبش 
دانشجويي و جلوگيري از رشد آن در دانشگاه ها 

 .و مراكز آموزش عالي است

ارتجاع حاكم با ايـن  
سياست مـي كـوشـد      
ضمن مهار اين جنبش 
تاثير گذار از تحـكـيـم    
ارتباط و پيوند آن بـا      
ديگـر گـردان هـاي        
مردمي، مانند زنـان و    
كارگران ممانعـت بـه     

 .عمل آورد
هوشياري و اتـخـاذ   
سياست هـاي واقـع       
بينانه مي تـوانـد در       
عقيم گذاشتن برنـامـه   

 .ارتجاع موثر باشد
پشتيباني از جنبـش  
دانشجويـي در ايـن       

وضعيت دشوار و بغـرنـج   
وظيفه همه آزاديخواهان 

 .و مبارزان راه عدالت اجتماعي است
 

 !هزار دختر روستايي از تحصيل محروم  هستند 300 در اثر فقــر
 

با وجود آنكه رژيم واليت فقيه در تبليغات رسمي خود، مدعي مي شود با صرف ميلياردها تـومـان   
معضل فقر و بي سوادي در اغلب روستاهاي كشور را مهار و ريشه كن ساخته، گزارشـات مـتـعـدد       
حاكي از رشد پديده فقر و به موازات آن افزايش شمار بي سوادان به ويژه در ميان زنان و دخـتـران     

 !روستايي ايران است
در اين باره خبرگزاري فارس در اوايل آبان ماه امسال از قول معاون فرهنگي كميته امداد خمينـي  

 15هزار دختر بازمانده از تحصيل در روستاهاي كشور شناسايي شده كه اين افراد بين  300“ :  نوشت
 ”.سال سن دارند 30تا 

براساس بررسي هاي انجام شده، ميزان افسردگي در بين ايـن    “ :  در ادامه اين گزارش تاكيد شده
 ”.دختران در باالترين سطح قرار دارد و همگي نياز به مراجعه به مشاوره و روانشناس دارند

هزار دختر جوان روستايـي از     300در توضيح علل بازماندن يا دقيق تر گفته باشيم محروم بودن 
تحصيل، اين مقام كميته امداد خميني يعني ارگاني كه در دوران پس از انقالب در به قهقـرا بـردن     
. جامعه نقش جدي داشته و گردانندگان آن عناصر معلوم الحال بازاري چون عسگراوالدي ها هستند

كار در منزل و مزرعه، كمك به اقتصاد خانواده و شرايط سخت  معيشتي از جملـه  “ :  اعتراف مي كند
 ”.داليل بازماندن دختران از تحصيل است

به اين ترتيب با رشد و گسترش فقر در روستاهاي كشور هزاران جوان مستعدد روستـايـي و در       
 .درجه اول دختران از تحصيل محروم بوده و قادر نيستند از نعمت سواد و آموزش بهره مند شوند

نكته با اهميت و در خور توجه اين است كه وزارت آموزش و پرورش دولت احمدي نژاد در راستاي 
صرفه جويي و خصوصي سازي نظام آموزشي بسياري از مدارس روستايي و عشايري كشور را بـه      

 .حالت تعطيلي درآورده و مدعي است از اعتبار مالي الزم برخوردار نيست
اما در همان حال كميته امداد خميني كه يك ارگان انگلي و چپاول گر محسوب مي شود از قـول  

 410اعتبارات  فرهنگي كميته امداد افزايش يافتـه و      “ :  معاون فرهنگي خود خاطر نشان مي سازد
ميليارد ريال اعتبار، امسال براي امور فرهنگي اين نهاد اختصاص يافته كه در مقايسه با سال گذشته 

درصد افزايش دارد كه بخش بزرگ اين اعتبار در زمينه هاي تـحـصـيـلـي دانـش آمـوزان،             2/  5
 ”.دانشجويان، فعاليت هاي پرورشي و تربيتي نوجوانان و جوان كميته امداد هزينه مي شود

چرا و به چه دليل اعتبارات و بودجه آموزش و پرورش كاهش و اين وزارتخانه مسئول در زميـنـه   
آموزش قادر به ادامه فعاليت در مناطق روستايي و حاشيه شهرها نيست، ولي كميته امداد و ديـگـر     
بنيادهاي انگلي نه تنها با كمبود اعتبار و كاهش بودجه روبرو نيستند بلكه اعتبارات مالي آنـهـا هـر      
سال افزايش نيز مي يابد؟ كميته امداد خميني بخش اعظم بودجه ساليانه خود را از منابع بودجه كل 

به هر روي افزايش شمار بي سوادي در كشور خصوصا در روستاها و آمـار      .  كشور دريافت مي كند
هزار دختر جوان روستايي محروم از تحصيل ارتباط تنگاتنگ با فقر و رشـد آن در           300دردناك 

جامعه امروزي ايران دارد و مسئول چنين وضعيتي رژيم واليت فقيه و سياست هاي ضـد مـردمـي      
   !اجتماعي آن است-اقتصادي

 
 استبداد وفقر عامل مهاجرت جوانان

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

 
مهاجرت رو به افزايش جوانان و خروج شمار قابل توجهي از فارغ التحصيالن مراكز آموزش 

 . عالي از كشور، به يكي از معضالت جدي جامعه ايران بدل گرديده است
مطابق آمار رسمي كه در اوايل مهرماه امسال در رسانه هاي همگاني انتشار يافت، حـجـم     

 1375مهاجرت هاي كلي يعني مهاجرت درون كشوري و مهاجرت به بيرون از كشور، از سال 
درصـد   2/   5ميليون نفر رسيد كه از اين تعداد  12سال به بيش از  10طي مدت فقط  1385تا 

 .آن به جواناني اختصاص دارد كه از ايران به ديگر مناطق جهان مهاجرت كرده اند
رشد نگران كننده پديده مهاجرت و نيز افزايش تمايل به مهاجرت در ميان جوانان خصوصـا  
در شهرهاي بزرگ زنگ خطري براي حال و آينده ميهن ما است و  بايد نسبت به آن برخـورد  
مسئوالنه كرد در اين زمينه مدتي پيش برخي رسانه هاي همگاني جمهوري اسالمي دست به 
يك بررسي و كنكاش زدند و به ناچار به برخي از عوامل اصلي رشد پديده مهاجرت در مـيـان   

بـه عـنـوان نـمـونـه           .  جوانان كشور اعتراف كردند كه توجه به آنها حائز اهميت جدي است
با ”  جوانان و مهاجرت به خارج از كشور“ خبرگزاري فارس در يك سلسله گزارش تحت عنوان 

نكته بسيـار جـالـب      .  برخي مسئوالن رژيم و دست اندركاران مسايل جوانان به گفتگو نشست
اعتراف مستقيم و غير مستقيم اين افراد به شكست و ناكامي سياست هاي رژيم در قبال جذب 

پايين بودن درآمد خـانـوار از       “در يكي از اين گفتگوها، كه به نام . و جلب رضايت جوانان بود
هر جا كه درآمد پايين بوده و مردم از شـغـل       “ :  ، يادآوري شده”عوامل اساسي مهاجرت است

ثابت و پايداري برخوردار نبوده اند باعث شده تا گروه خاصي از مردم كه جوانان بـاشـنـد، بـه       
 . مكان هايي بروند كه شغل آنها تامين شود و از امنيت رواني و اجتماعي برخوردار باشند

اگر قرار باشد نيازهاي جوان تامين شود، الزم است تا برنامه هايي به صورت بـلـنـد مـدت       
 ”.تدوين شود

به عبارت ديگر رژيم واليت فقيه قادر نيست، امنيت رواني و اجتماعي جوانان به عالوه شغل 
و امنيت اقتصادي آنها را تامين كند و به همين دليل پديده مهاجرت در ميان جوانان رشد كرده 

 .و مي كند
در عين حال بايد به برنامه هاي قرون وسطايي و سياست هاي سركوبگرايانه نيز اشاره كـرد  
كه سالمت و شادابي را از جوانان ايران سلب كرده، در هيج عرصه اي سياست رژيم و ارتجاع 

سياست آموزشي و نحوه گزينش دانشـجـو و     .  حاكم مورد قبول و حمايت جوانان كشور نيست
رفتار با فعاالن دانشجويي و اجراي برنامه هايي چون طرح امنيت اجتماعي و ممانعت از زندگي 
 .سالم و پر نشاط جوانان، همگي از عوامل رشد پديده مهاجرت در كنار فقر و بي عدالتي هستند

در حقيقت بنابه اعتراف مسئوالن خود رژيم، استبداد،  فقر و بي عدالتي عـلـت مـهـاجـرت        
 !جوانان ايران به خارج از كشور است

 
 احكام ناعادالنه بيدادگاه هاي رژيم بر ضد فعاالن جنبش مردمي 

 
همزمان با اوج گيري نارضايتي اجتماعي و در آستانه انتخابات دهـمـيـن دوره ريـاسـت            
جمهوري، دادگاه هاي انقالب اسالمي به عنوان بخشي از دستگاه سركوب رژيم واليت فقـيـه   

 .بر حجم احكام ناعادالنه و غير قابل پذيرش خود به نحو قابل تاملي افزوده اند
در اواخر مهر ماه امسال، دادگاه انقالب اسالمي براي تني چند از فعاالن سنديكايي به اتهام 

مهر مـاه در       29خبرگزاري ايلنا .  واهي اقدام بر ضد امنيت ملي حكم حبس تعليقي صادر كرد
عضو سنديكايي شركت واحد، دادگـاه   4صدور حكم حبس تعليقي براي “ :  اين باره گزارش داد

نفر از كارگران شركت واحد به جرم تبليغ عليه نظام و اقـدام عـلـيـه        4انقالب اسالمي براي 
 ”.امنيت ملي، حكم حبس تعليقي صادر كرد

 6اين كارگران صرفا به دليل عضويت در سنديكا و فعاليت قانوني و علني صنفي به تحمل   
يكي از وكالي مدافع اين كارگران كه قبال از محل كـار    .  ماه زندان محكوم گرديده اند 14تا 

اتهامات وارده مبني بر اقدام عليه امنيت مـلـي و     “ :  اخراج شده اند به خبرنگاران يادآوري كرد
تبليغ عليه نظام مصداق نداشته و اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد در تشكل خود تنهـا  

 ”.به انجام فعاليت هاي صنفي مشغول بودند

اين احكام غير عادالنه با توجه به رشد اعتراض هـاي    
كارگري، دقيقا براي ترساندن زحمتكشان و ارعاب جنبش 
كارگري و سنديكايي مستقل كشور صادر شده و به هيـچ  

عالوه بر فـعـاالن كـارگـري،         .  وجه قابل پذيرش نيست
تعدادي از فعاالن سياسي نيز اخيرا با احكام هدفـمـنـد و      

دادگـاه  .  ناعادالنه دادگاه انقالب اسالمي روبرو شـده انـد    
دادگـاه     15تجديد نظر انقالب اسالمي با تاييد راي شعبه 

سال زندان بـراي آقـاي      10انقالب اسالمي، محكوميت 
محمد صديق كبودوند از فعاالن سياسي و موسس سازمان 
حقوق بشر استان كردستان و سردبير هفته نامه پيام مردم 

 .را قطعي كرد
ماه است كـه در       16اين فعال سياسي اكنون بيش از 

زندان به سر مي برد و خانواده او تنها يك بار موفـق بـه     
 .مالقات با وي شده اند

اتهام اين روزنامه نگار نيز تشويش اذهان عـمـومـي و      
تبليغ بر ضد نظام و اقدام بر ضد امنيت ملي عنوان گرديده 

چنين احكامي در اوضاع حساس كنوني بـي شـك     .  است
بخشي از برنامه هدفمند رژيم و ارتجـاع حـاكـم بـراي         

حمايت قاطع و .  سركوب جنبش مردمي به حساب مي آيد
خستگي ناپذير از حقوق همه فعاالن جنبش مردمي كه در 
راه نيل به آزادي و عدالت اجتماعي با استبداد و ارتـجـاع     
مبارزه مي كنند و به همين علت به زندان، تبعيد، اخراج از 
كار و جز اينها محكوم مي شوند، وظيفه تمامـي احـزاب،     
سازمان ها و شخصيت هاي ملي، مترقي و ميهن دوسـت  

در اين زمينه بايد دستگاه هـاي سـركـوب        .  كشور است
 !جمهوري اسالمي را تحت فشار قرارداد

 
خروج سرمايه از كشور و كاهش سـرمـايـه      

 گذاري درصنعت 
 

همزمان با سفر هيات بلند پايه جمهوري اسالمـي بـه     
واشنگتن به منظور شركت در اجالس مشترك صـنـدوق     
بين المللي پول و بانك جهاني كه پايگاه خبري رجانـيـوز   
وابسته به باندهاي هوادار دولت احمدي نـژاد از آن بـه         
عنوان دستاوردي موفقيت آميز براي دولت نهم نـام بـرد،     
رسانه هاي همگاني داخلي از رشد قابـل تـامـل خـروج         
سرمايه از كشور و به همراه آن كاهش شديـد سـرمـايـه       
گذاري در بخش صنعت مطالب و گزارشات متعددي انتشار 

 .دادند
 21مهرماه و روزنامه كـارگـزاران      20خبرگزاري ايسنا 

مهرماه در گزارشات خود با اشاره به شتاب گرفتن خـروج    
سرمايه از كشور، از عزم دولت احمدي نژاد براي تـعـامـل    

. و رقابت پذيري تمجيد كـردنـد    ”  اقتصاد جهاني“ فعال با 
براساس گزارش “: مهرماه در اين باره نوشت 21كارگزاران 

نظارت بر عملكرد دو سال اول برنامه چهارم، بـا وجـود       
يعني نزديـك  ( ميليارد دالري در سال  4/   7خروج سرمايه 

ميليارد دالر طبق آمار رسمي هر سال از كشور خارج  5به 
ميليارد دالر  بر ذخـايـر      12/   85در حال حاضر )  مي شود

بستر سازي براي رشد سريع .  بين المللي افزوده شده است
اقتصادي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و رقابت پذيري از   
جمله سياست هاي مهم دولت است و اين مسايل درزمينه 

 ”.تجارت خارجي به سرعت اعمال مي شود
درعين حال خبرگزاري ايسنا نيز درگزارشي خاطر نشان 

گزارش نهادهاي نظارت برعملكرد ساليانه برنامه “ :  ساخت
ميلـيـارد    4/   7چهارم توسعه حاكي از خروج حداقل ساليانه

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

  2ادامه در صفحه    
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اي    داري براي ايجاد تفرقه در ميان زحمتكشان است، جـان تـازه     ابزار سرمايه
ترديد در رخدادهاي آتي در درون اين كشور تأثيـر بسـزايـي       گرفته است و بي

نيروهاي مترقي آمريكا و از جمله حزب كمونيست ايـن كشـور،     .  خواهد داشت
ها در كنگـره   تر دموكرات انتخاب اوباما به مقام رياست جمهوري و اكثريت قوي

كنند كه توان آن را دارد كه تـحـوالت    ساز ارزيابي مي را تحولي بالقوه دگرگون
به گفته سوزان .  سياسي داخلي و خارجي كشور را در جهتي مترقي به پيش برد

حزب ما بر اين بـاور اسـت كـه        “ وب، عضو رهبري حزب كمونيست آمريكا، 
تواند شكست سختي  ساز آماده است كه مي شرايط براي يك دگرگوني سرنوشت
نيروهاي مترقي آمريكـا، ايـن     به اعتقاد ”  . بر نيروهاي ماوراي راست وارد آورد

ها نبرد  دگرگوني در صحنه كشور، نيروهاي مردمي و زحمتكشان را پس از دهه
نتـيـجـه ايـن       .  تدافعي و گاه انفعال، در موقعيتي مثبت و بالنده قرار داده است

داري، و  انتخابات، به ويژه در پرتو بحران اقتصادي كه اين روزها جهان سرمايه
هـاي     نشانـه .  كند از جمله آمريكا را در بر گرفته است، اهميت بيشتري پيدا مي

توجه به نقش دولت در بحران اقتصادي جاري و مبارزه بر ضد انحصارها، توجه 
فعال به پاكسازي و حفظ محيط زيست، خواست عدالت اجتماعي و زنـدگـي       

، اميد به صلح و از جمله آغاز روند پايان دادن   ” اميد به تغيير“ بهتر، موج عظيم 
زدايي در ارتباط با ايران، كه مردم آمـريـكـا در ايـن            به اشغال عراق و تنش

 –و بازتاب آن گاهي در سخنان اوباما نيز ديده شد     –انتخابات به راه انداختند 
نيروي بالقوه يي در جامعه آمريكاست كه اوباما و دولتش خواه ناخواه بـايـد در     

 . هايشان منظور كنند سياست
خواهان، انحصـارهـا، و نـيـروهـاي           البته روشن است كه مقاومت جمهوري

در ”  تغيـيـر  “ اعتبار شده ولي هنوز پرقدرت، در برابر  راستگرا و ماوراي راست بي
هاي راستگرا، كـه   هاي داخلي و خارجي از يك سو، و توان عظيم رسانه سياست

ترديد تأثيري تعيين كننده بر آراي افكار عمومي مردم آمريكا دارند از سـوي   بي
ديگر، عوامل بازدارنده مهمي در رخدادهاي آتي اين كشور بر سر راه نيروهـاي  

هيچگاه نمي توان و نبايد نفوذ و تاثير انحصـار  .   خواه خواهد بود مردمي و ترقي
هاي پرقدرت فراملي را در تعيين جهت گيري هاي اركان اصلي سياست گذاري 
هر دو حزب بزرگ اياالت متحده، هم جمهوريخواه و هم دموكرات، از نظر دور 

هاي مترقي هم به خوبي به اين امر آگاهند كه حفظ و تقويت  اما جنبش.  داشت
اي كه در جريان انتخابات به راه افتاد، اهميتي حياتي و نقشـي   هاي توده جنبش

تعيين كننده در موازنه نيروها در دوران پس از انتخابات و پـيـشـبـرد اهـداف        
 .خواهانه از راه اعمال فشار از پايين به باال خواهد داشت ترقي

در اين ميان آنچه نبايد از نظر دور داشت اين است كه اوباما به نمايندگي از   
داري پر قدرت آمريكا، كه همواره حكومت ايـن     سوي يكي از دو حزب سرمايه

. نشينـد  اند، بر مسند قدرت مي ابرقدرت امپرياليستي را به تناوب در دست داشته
هاي داخلي و خارجي اوباماي دموكرات ممكن است در مواردي متفاوت  سياست

خواه باشد، اما خارج از چارچوب كلي ساختار  كين جمهوري با جورج بوش يا مك
هاي  اجتماعي امپرياليستي حاكم بر اين كشور و سياست  –اقتصادي   –سياسي 

نيروهاي مترقي و مردمي آمريكا و جهان در ايـن    .  حزب دموكرات نخواهد بود
زدن به اوباما از سوي ”  سوسياليست“ مورد نظر روشني دارند و به رغم برچسب 

كين در جريان كارزارهاي انتخاباتي، دچار اين توهم نيستند كه براي رئيس  مك
جمهوري جديد اياالت متحده هويتي خارج از محدوديت هاي مشخص طبقاتي 

گرچه نيرو هاي چپ در اياالت متحده آگاهانه آراء خود را به نفع .  او تصور كنند
اوباما به صندوق هاي راي ريختند، و فعاالنه براي پيروزي او تالش سـازمـان     
گرانه و تعيين كننده اي كردند، رئيس جمهوري اياالت متحده نماينده نيروهاي 

در عرصه داخلي، دولت جديد اقـتـصـادي    .  چپ و زحمتكشان اين كشور نيست
داري حاكم بر  برد كه ذاتي نظام سرمايه اي را به ارث مي ورشكسته و بحران زده

از جمله   –هاي نظامي  المللي كماكان امر دخالت در عرصه بين.  اين كشور است
همچنان در دستور كار سران آمريكا است، كـه    –در ارتباط با ايران و پاكستان 

هـاي   به ويژه كه زمزمه.   گيري كند دولت اوباما مجبور است در مورد آن موضع
. رسـد  گذاري آمريكا به گوش مي جنگ بر ضد ايران كماكان از محافل سياست

اي كارشناس از هر دو حزب به طور جدي در    عده“ به گزارش نيويورك تايمز، 
حال مطالعه راه حل به اصطالح نظامي وهمچنين ابتكارهاي ديپـلـمـاتـيـكـي       

مركز سياسـت دو    “ ها در گزارش  ترين اين بحث يكي از كامل.  جديدي هستند
شد كه حمله نظامي راه حلي عملي اسـت   منتشر شد كه در آن گفته مي”  حزبي

 ”.و بايد به عنوان آخرين وسيله از آن استفاده كرد
با وجود اين نيروهاي مترقي آمريكايي دو گرايش سياسـي را در طـبـقـه           

يكي ماوراي راست كه به ويـژه از زمـان       :  بينند داري آمريكا مي سرمايه ...ادامه رأي تاريخي مردم آمريكا
خواه حاكم  رونالد ريگان قدرت گرفت و در حال حاضر بر حزب جمهوري

تر كه به طور عمده در حزب دموكرات ” بين واقع“ است، و ديگري بخش 
به اين سو نـيـروهـاي مـاوراي       )  خ1359( 1980از سال . است گرد آمده

به جز دوران ( اند  وقفه قدرت را در آمريكا در دست داشته راست تقريباً بي
ايـن دوران مصـادف اسـت بـا             ).  كوتاه رياست جمهوري كليـنـتـون   

زدايـي،   اقتصاد آمريكا، مقررات زدايي، صنعت”  گرايي مالي“ سازي،  جهاني
هاي تعديل ساختاري در جامعه، و    خصوصي سازي، پياده كردن سياست

به قدرت رسيدن جورج بـوش و تسـلـط        .  هاي نوليبرالي اجراي سياست
نيروهاي ماوراي راست بر كنگره آمريكا موجـد چـرخـش بـه راسـت            

در سياست خارجـي، شـاهـد      .  شديدتري در سياست حاكمان آمريكا شد
ايم،  ها در خاورميانه و ديگر نقاط دنيا بوده بار اين سياست پيامدهاي فاجعه

و در صحنه داخلي آن كشور نيز شاهد تهاجم به حقوق زحمـتـكـشـان،     
هاي مدني و  تحديد و ضربه زدن به دموكراسي از جمله در عرصه آزادي

اندازي در    كاري و عدم شفافيت در اداره كشور، سنگ حقوق زنان، پنهان
... گـرفـت، و          هايي كه براي رفع تبعيض نژادي صورت مي راه تالش

نيروهاي مـاوراي  ”  بازار آزاد“ هاي اقتصادي  گيري سياست سمت.  ايم بوده
هاي اخير، چيزي نبوده است جز صاف كردن جاده بـراي     راست در دهه

پيكر، به ويژه در بخش هاي نفت،  هاي غول فعاليت لگام گسيخته شركت
بـار     ، و غيره كه نتايج فاجعه”تعديل ساختاري“مالي و صنايع تسليحاتي، 

آن را در بحران اقتصادي كه اينك اين كشور را در بر گـرفـتـه اسـت         
هاي مختلفي  داري، جناح تر سرمايه” بين واقع“ بخش درميان اما .  بينيم مي

رو با برخي تمايالت  هاي ميانه وجود دارند، از راست و راست ميانه تا جناح
واقعيت آن است كه در حال حاضر بخـش  .  محدود  سوسيال دموكراسي

هاي زحمتكش و جنبش سنديكايي ايـن كشـور حـزب           بزرگي از توده
در مسير خواسته هاي به حـق خـود       اي براي حركت دموكرات را وسيله

شد در مشاركت آنها در كنـگـره ايـن حـزب در            بينند، و اين را مي مي
البته بايد گفت كه حزب دموكرات آمريكـا  .  تابستان گذشته مشاهده كرد

هاي حزبي  ها و سازمان به هيچ وجه يك سازمان متشكل سياسي با ريشه
نمايندگان اين حزب در كنگره آمريكا هم از لحاظ سياسي . مردمي نيست

كاران ارتجاعي گـرفـتـه تـا        گيرند، از محافظه طيف وسيعي را در بر مي
اي براي پيـشـبـرد اهـداف        مترقي و چپگرا كه حزب دموكرات را وسيله

 .  بينند گري افراطي مي خواهانه خود، از جمله پايان دادن به نظامي ترقي
بايد ديد آينده چه تغييرهايي در سياست خارجي آمريكا به دنبال خواهد 

اوباما پيشتر گفته بود كه در عرض دو سال به اشغال عراق پـايـان   .  آورد
خواهد داد و نيروهاي نظامي را به آمريكا باز خواهد گرداند، اما اين هنوز 

مـي  .  به معني پايان سياست دخالت و كنترل سياسي امور عراق نيـسـت  
توان پيش بيني كرد كه دولت جديد هزاران مشاور و كاركنان غيرنظامي 

اوبـامـا   .  را براي حفظ منافع و نفوذ آمريكا در عراق نگاه خواهد داشـت   
همچنين گفته است كه با اعزام نيروهاي نظامي بيشتر به افـغـانسـتـان     
براي يكسره كردن كار طالبان، منافع آمريكا را به زور اسلـحـه حـفـظ       

 ! خواهد كرد
در مورد ايران، اوباما اظهار داشته است كه به رغم اظهار نـظـرهـاي      

نژاد و فشار زيادي كه در محافل حاكمه آمريكـا و     تحريك آميز احمدي
هاي پرنفوذ محافظه كار و طرفداراسرائيل براي ايـراد ضـربـه        ”  البي“ 

ها را در دستور كار قرار دارد و راه  نظامي به ايران وجود دارد، همه گزينه
براي بررسي و حل موارد اخـتـالف را       )  مستقيم و غير مشروط( مذاكره 

اي اسـت بـه مـواضـع              اظهار تمايل به مذاكره، ضربه.  داند بسته نمي
در ايران، هم در محافل حاكمه و هم در مـيـان       هاي هوادار جنگ جناح

 ).طلبان و مجاهدين خلق از جمله سلطنت(اپوزيسيون 
واكنش حاكمان رژيم ايران نسبت به اين موضع بالقوه مثبت، توان و   

زدايي به سود منافع مردم ايران نشان خواهد  تمايل آنها را به منظور تنش
داري و در عـيـن        هاي نوليبرالي سرمايه در شرايط شكست سياست.  داد

گيري مجدد نيروهاي مترقي و آرمان دموكراسـي و عـدالـت         حال توان
اجتماعي در سراسر جهان، بايد ديد كه جنبش مردمي آمريكـا، در پـي       
انتخابات هفته پيش، تا چه حد خواهد توانست بر سياست هـاي دولـت     

 . المللي تأثير گذارد آينده اوباما و تحوالت داخلي و بين
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 نظام مالياتي جمهوري اسالمي 
 و عدالت اجتماعي

در يكي از آخرين آمارهاي منتشره در اين خصوص اعـالم مـي       .  تشكيل داده و مي دهد
نسبت به سه مـاهـه      1387شود، ميزان ماليات هاي دريافتي دولت در سه ماهه اول سال 

 25به گزارش روزنامـه سـرمـايـه         .  درصد رشد داشته است 26/ 2حدود  1386اول سال 
مهرماه امسال، به نقل از نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسـالمـي مـيـزان         
ماليات هاي دريافتي دولت شامل ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم در سه مـاهـه اول       

در ايران نسبت ماليات به توليد ناخالص .  ميليارد تومان رسيده است 4818به رقم  87سال 
به اين ترتيب برپايه آمار رسـمـي   .  درصد در سال هاي اخير بوده است 8تا  5داخلي حدود 

نهادهاي حكومتي، مقدار ماليات ها نسبت به كل درآمد دولت بسياراندك است و الـبـتـه      
همين سهم اندك نيز بردوش مزدبگيران و نه صاحبان ثروت و مشـاغـل و درآمـدهـاي         

در تاييد اين موضوع كافي است اشاره نمايم كه بخش مهمي از مالـيـات   .  هنگفت قراردارد
هاي مستقيم، ماليات بر شركت هاست كه سهم آن از كل ماليات ها در ساليان اخير بـيـن   

آمار نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي ميزان اين ماليات ها در .  درصد بوده است 25تا  20
درصد اعالم مي كند، اما در همان حال ماليات برحقوق و  25سه ماهه اول امسال را حدود 

در ايـن بـاره       .  دستمزد از نظر ميزان و حجم عمليات مالياتي بيشترين سهم را داراسـت   
ماليات برحقوق و دستمزد بيشتر از مـالـيـات بـر         “ ، در مطلبي با عنوان ”سرمايه“روزنامه 
در نظام مالياتي ايران، بار مالياتي عمدتا بـر  ” :  مهرماه از جمله نوشت 18به تاريخ ”  مشاغل

دوش نيروي كار قرار مي گيرد و لذا دستمزد واقعي همواره سير نزولي را طي مي كند، نرخ 
هاي مالياتي همواره با صعود حقوق بگيران به رده هاي باالتر درآمدي با سرعـت و بـه       
ميزان بيشتري درآمد قابل تصرف حقوق بگيران را دستخوش تغييرات نامساعـد قـرارداده     

در ”  . است، درساختار مالياتي طبقه بندي شده ايران، نظام مالياتي بار عدالتي كمتـري دارد   
چند سال اخير و با تاكيد بر برنامه خصوصي سازي و تامين امنيت سرمايه به تدريج همان 
سهم اندك و ناچيز ماليات براشخاص حقوقي و شركت ها نيز به علت مـعـافـيـت هـاي        
مالياتي متنوع با هدف شتاب بخشيدن به برنامه خصوصي سازي، از ميان رفته و تـنـزل       

 . يافته است
به اين ترتيب تداوم برنامه خصوصي سازي و مقررات زدايي باعث شده سهم ماليات بـر  

به جز ماليات بر حقوق كه آن هم فقط شامل حال درآمدهاي پاييـن مـي     ( درآمد و ثروت 
سير نزولي طي كند و اين امر منجر به فرار مشاغل خدماتي، داللي و تـجـاري از         )  شود

تجار عمده، شركت هاي فعال در زمينه واردات و توزيع كاال .  پرداخت ماليات گرديده است
و جز اينها نه تنها مالياتي پرداخت نمي كنند بلكه در مقابل هر اقدامي در  اين زمينـه بـا     
توجه به اهرم هاي سياسي نيرومندي كه مي كند در اختيار دارند، دست به مـقـاومـت و        

در نظام مالياتي جمهوري اسالمي كه همسو و هماهنگ بـا سـمـت        .  خرابكاري مي زنند
اجتماعي آن است، بكارگيري سرمايه در امور غير توليدي و در فعـالـيـت    -گيري اقتصادي

هايي كه موجب سود بيشتر و آسان تر مي گردد، از سهم مالياتي خبري نيست و تـازه در    
چارچوب برنامه اصالح ساختار اقتصادي براي اين نوع فعاليت ها غير مولد معافيت هـاي    

 !مالياتي نيز در نظر گرفته مي شود
به طور كلي از بررسي نظام مالياتي و بافت ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم چنين بر 
مي آيد كه عالوه بر اندك بودن سهم ماليات در درآمدهاي دولـت، نـابسـامـانـي هـاي           

اندك بودن سهم ماليات بر مشـاغـل،     .  چشمگيري در تركيب ماليات ها مشاهده مي شود
اصوال بنيادهاي انگلي دررژيم واليت فقيه از پرداخت هـر گـونـه      ( شركت هاي خصوصي 

، ارث و ثروت دركنار فشار مالياتي سنگين بر مزدبگيـران بـه ويـژه        ) ماليات معاف هستند
كارگران و اليه هاي پايين كارمندان نشانه ماهيت نظام مالياتي كنوني و نسبت و رابـطـه   

ناگفته پـيـدا   .  طبقات و اليه هاي گوناگون جامعه با اين نظام نا عادالنه و غير موجه است
است در نظام مالياتي جمهوري اسالمي افزايش درآمدهاي مالياتي همـواره بـه صـورت        
افزايش ماليات بر حقوق و دستمزد صورت مي گيرد كه اين به معنـاي ژرفـش شـكـاف         

 .طبقاتي در جامعه است
نظام مالياتي جمهوري اسالمي گواه روشني بر ماهيت طبقاتي حاكـمـيـت    :  كوتاه سخن

 !كنوني است، آيا اين نظام مالياتي مغاير با عدالت اجتماعي نيست؟
 

در چند هفته اخير موضوع مـالـيـات بـرارزش       
افزوده و مقاومت بازاريان با پرداخـت ايـن نـوع        
ماليات درصدر اخبار و گزارشـات رسـانـه هـاي         

 .همگاني قرار داشته است
كاميابي و موفقيت بازاريان در مقـابـل قـانـون       
ماليات برارزش افزوده، صرف نظـر از مسـايـل        
سياسي اين ماجرا و نقش جناح هاي گـونـاگـون      
طيف ارتجاع حاكم در آن، ضرورت توجه به نظـام  
مالياتي كشور و سهم طبقات اجتماعي مختلف در 
پرداخت ماليات و بطور كلي چگونگي درآمدهـاي  
مالياتي در جمهوري اسالمي را با اهمـيـت مـي      
سازد، به ويژه آنكه با تحليل صحيح ايـن بـافـت      
مالياتي مي توان عيار واقعي شعارهـاي ارتـجـاع      
حاكم در زمينه عدالت اجتماعي را سنجيده و در     

در .  معرض داوري انديشه هاي همگاني قـرار داد   
خصوص درآمدهاي مالياتي و بـافـت مـالـيـاتـي         
كنوني، قدرت نمايي بازار و سرمايه بزرگ تجاري 
را نبايد از نظر دور داشت، هنگاميكه با فشار تجار 
عمده و بازاريان قانون ماليات برارزش افزوده بـه    
تعليق در آمد، محمد نهاونـديـان ريـيـس اتـاق          
: بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اعـالم داشـت    

طبق مذاكراتي كه با وزير اقتصاد داشته ايم، قرار ” 
  بر اين شده تا شكل اجراي قانون ماليات بـرارزش
افزوده بر اساس تفاهم باشد، بايد مديريـت امـور     

... تبيين كنيم 44اقتصادي را براساس فضاي اصل
) اتاق بازرگاني و صنايع و معـادن ( از آنجا كه اتاق 

بايد مرجعي براي رصد مسايل پيش از وقوع باشد، 
طبق مذاكراتي كه با وزير اقتصاد داشته ايم قـرار    
بر اين شده براي نحوه اجرا و زمان بندي قـانـون   
ماليات برارزش افزوده به پيشنهاد ما كميـتـه اي     
سه جانبه متشكل از سازمان امور مالياتي، اتحاديه 
هاي اصناف و اتاق بازرگاني به عنوان هماهـنـگ   
كننده تشكيل شود و روند اجرا و قانون فـوق را      

 ”.اصالح نمايد
در همين راستا در جريان پانزدهميـن جـلـسـه       
هيات نمايندگان اتاق ايران كه چندي پـيـش در     
شهر تبريز برگزار شد، بيانيه اي مبني بر تعويق و   
اصالح اين قانون مالياتي توسط نمايندگان اتـاق    
هاي بازرگاني ايران انتشار يافت كه در آن نيز از   
موضع قدرت اصالح و بازنگري قانون ماليات بـر    
ارزش افزوده و اصوال قوانين مالياتي تاكيد شـده    

 .است
اين برخوردها در اوضاعي صورت مي گيرد كـه  
نظام مالياتي كشور شديدا ناعادالنه بوده و به سود 

 .طبقات محروم و مزد بگيران نيست
در نظام مالياتي جمهوري اسـالمـي هـمـواره         
مزدبگيران بيشترين سهم را در پرداخت ماليات ها 
دارند و برعكس ميزان ماليات بر ثروت و ماليـات  
بر مستغالت در مقايسه با سهم مزدبگيران انـدك  

به طور مـثـال بـا        .  و گاه غير قابل مقايسه است
افزايش مشاغل خدماتي كه عمدتا در بخش توزيع 
كاال و بازرگاني نقش دارند، سهم ماليات آنها فوق 
العاده پايين است، در حاليكه ماليات مزدبـگـيـران    
درصد بزرگي از درآمدهاي مـالـيـاتـي دولـت را          



 ”.پشتيباني براي مردم كوبا و استقالل و حاكميت ملي بسيار مهم است
سياستي جنـايـتـكـارانـه و        “ پيش از رأي گيري، آقاي پرز روك محاصره را 

هرچند اياالت متحده ممكن است از لـحـاظ     “ :  او گفت. خوانده بود” غيرقانوني
رفتـاري  “ نظامي قدرتمند باشد ولي تمامي جهان از كوبا كه با عزمي راسخ و با 

عمل كرده است پشتيباني مي نمايد و اين ديگر با رئيس جمهور آينده ”  وجداني
اياالت متحده است تا اعتراف نمايد كه محاصره اقتصادي، سياستي شـكـسـت    

 ”.خورده است
، ديپلمات اياالت متحده، اعالم داشت هر كشوري حـق    » رونالد گودارد« اما 

سياست تجاري اياالت متحـده در    “ او گفت .  دارد كه تجارتش را محدود نمايد
برابر كوبا چنان به دقت طرح ريزي شده است كه در عين اجازه دادن به مـردم  
كوبا براي دسترسي به مواد غذايي و دارو، دولت سركوبگر كوبا را با كـنـتـرل      

سياست تجاري ما، .  گيري و تثبيت قدرت محدود سازد استبدادي اقتصاد از بهره
بيش از هر چيزمتوجه آن است كه رهبران كوبا را از دست يابي به منابعي كـه    
بتوانند بوسيله آنها نظام سركوبگرانه سياسي و اقتصادي خود را تقويت نمايـنـد   

 ”.باز دارد
اعالم كرد كه سـال گـذشـتـه        » راب ميلر« رهبر پويش همبستگي با كوبا، 

رحمانه از سوي اياالت متحـده بـوده      بدترين سال اعمال سياست محاصره بي
هـا،   امريكا با تشديد اعمال فشار در مجازات دولـت   “ او در اين باره گفت .  است

ما تنها مي توانيم اقدام .  ها و مردم كشورهاي ديگر مقصر است موسسات، بانك
. دوباره جهان را در رأي سازمان ملل براي لغو محاصره به ديده تحسين بنگريم

اما اين بر دوش همگان است كه پا را فراتر گذاشته و به جاي تكرار و تقـويـت   
هايـي   مان را وادار سازيم كه به سياست هاي هاي محاصره امريكا، دولت سياست

 ”.هاي امريكا باشد رو آورند كه متفاوت با سياست
 

 آينده كوبا پس از انتخاب باراك اوباما براي رياست جمهوري

را در ’  ديپلماسي مستقيم و بدون شرط‘باراك اوباما گفته است كه او سياست 
هـاي   او همچنين گفته است كه مـحـدوديـت   .  برابر كوبا در پيش خواهد گرفت

جورج بوش در مسافرت شهروندان كوبايي تبار آمريكايي و فرستـادن ارز بـه       
اوباما در مورد تمديد بودجـه ايسـتـگـاه       .  كشور سوسياليستي را لغو خواهد كرد

آقاي اوبامـا در سـال       .  تبليغاتي راديو خوزه مارتي دو بار رأي منفي داده است
اكنون زمان آن فرارسيده است كه به محاصره كوبا پايان “اعالم كرد كه  2004

در جريان كارزار انتخاباتي خود با تغيير اين مواضع اولـيـه اظـهـار       ”  . داده شود
 .داشت كه به محاصره ادامه خواهد داد
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در اوايل آبان ماه مجمع عمومي سازمان ملل با اكثريتي شكـنـنـده    
طلبد  اي را تصويب كرد كه در آن از اياالت متحده امريكا مي نامه قطع

اش  به گفته وزير امور خـارجـه  .  تحريم تجارتي بر ضد كوبا را لغو سازد
چنين رويكردي هرگز مردم اين كشور را به زانـو  “   » فيليپ پرز روك« 

، وزير امور خارجه كوبا پس از نشست مجمع عمومـي  ” درنخواهد آورد
سازمان ملل به نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري  اياالت متـحـده   
امريكا هشدار داد كه كوبا از آنها انتظار دارد كه به فراخوان قاطع دنيـا  

بـه  .  در پايان بخشيدن به محاصره بيش از پنجاه سال كوبا پايان دهند
، وزير امور خارجه كـوبـا   » فيليپ پرز روك« اش  گفته وزير امور خارجه

اعمال تحريم از سوي آمريكا  هرگـز مـردم     “ همچنين نأكيد كرد كه 
 ، ”اين كشور را به زانو درنخواهد آورد

اياالت متحده داراي هيچگونه مناسبات سياسي با كوبا نيست و اين 
هـاي طـوالنـي       شمارد و براي سـال  مي”  پشتيبان تروريسم“ كشور را 

سازي  تالش كرده است كه با توسل به محاصره اقتصادي و محدوديت
محاصره تحميلي، كـه از      .  در مسافرت، اين كشور را به انزوا بكشاند

ادامه دارد، طي دو دوره رياست جمهوري جـورج بـوش         1962سال 
 .سخت تر نيز شده است

مين سال فراخوان متوالي نشست  مجمع عمومي 17اين رأي گيري 
محاصره اقتصادي و بـازرگـانـي    ”  هرچه زودتر“ بود كه خواستار ابطال 

اين قطعنامـه بـا رأي       .  كوبا از سوي اياالت متحده امريكا شده است
رأي   2رأي مخالف و   3رأي موافق در برابر   185كشور عضو  با   192

 .ممتنع به تصويب رسيد
اين قطعنامه را  از آن جهت كه كوبا تا كنون از  » فيليپ پرز روك« 

” تاريخـي “ چنين پشتيباني نيرومندي در اين مجمع برخوردار نشده بود
اياالت متحده امريكا، اسراييل و پاالئو با رأي منفي و مايكرونزيا . ناميد

و جزاير مارشال با رأي ممتنع تنها كشورهايي بودند كه به اين ترتيـب  
 184تعداد رأي ها يكي بيشتر از سال گذشته با . نامه رأي دادند به قطع

 .رأي مثبت، چهار منفي و يك ممتنع بود
هنگامي كه نتايج نهايي آرا بر پرده تلويزيوني تاالر تجمع به نمايش 

 .هاي پرشور شادي خود را نشان دادند درآمد نمايندگان با دست زدن
وزير امور خارجه كوبا گفت رأي موافق اضافي امسال از سوي آلباني 
داده شد و از جزاير مارشال با وجود فشار از سوي امريكا بـراي دادن    

او اكنون . نامه بود  قدرداني كرد رأي ممتنع كه سال گذشته در رد قطع
اميدوار است كه رييس جمهوري آينده امريكا به خواست نـيـرومـنـد       

 .جهانيان عمل كرده و محاصره را لغو كند
اين دليلي است كه در حقـيـقـت    “ وزير امور خارجه كوبا اظهار كرد 

چنـيـن   .  سياست آمريكا در برابر كوبا به بطور كامل مطرود شده است

به محاصره اقتصادي 
 كوبا پايان دهيد

 كمك  مالي رسيده

 كرون 600به ياد فاجعه ملي، دكتر احمد                                     
 كرون 1000از سوئد                                         ) داوود(ميرداماد 

 دالر 1000به ياد شهداي حزب از طرف آرمان                              
 دالر  300گروه كوچكي از هواداران حزب به مناسبت سالگرد حزب      


