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  آغاز دوران انقالب جهانيوگرسنگي 
خبرھا و آمارھای عجيبی که گسترش فقر و بيکاری را در .  بتازگی خبرھای زیادی از نتایج بحران عظيم سرمایه داری به دست ما رسيده است

مایه داری و کمـک ھـای تمامی کارشناسان سرمایه داری به اجماع معتقدند که اگر اقداماتِ دولتی کـردن سـر. سراسر جھان نمودار می کند
اما تجربه ی .  بBعوض حکومت ھا به بانک ھا و شرکت ھای بزرگ نبود، شالوده یِ نظام سرمایه داری در سراسر جھان از ھم گسيخته شده بود

شرکت ھـا  به ایشان آموزانده است که چگونه از سقوط ناگھانی بانک ھا و  1940و  1930سرمایه داری جھانی، بخصوص در دوران دھه ھای 
اما آنچه آنھا نمی توانند انجام دھند، و ناگزیرند که برای حفظ خود به آن دست زنند، انتقال فشارھای مالی و اقتصادی بحران بر .  جلوگيری کنند

ت جھانی طبقه کارگر که در آمارھای رشد سریع فقر و بيکاری و گرسنگی تظاھر یافته و نتيجتاً آغازگر دورانی از انقBبا. دوش کارگران جھان است
  .ایه داری خواھد بودعليه نظام سرم

ی طبق اولين گزارش، کنفرانس سران کشورھا برای تامين امنيت مواد غذایی در جھان، که در شھر رُم برگزار شده بود با نتایج مأیوس کننده ا
 80یک ميليارد گرسنه در جھان تأکيد کرد و اضافه نمود که  در این کنفرانس سازمان خواربار جھانی بر صحت آمار خود از تعداد. خاتمه یافته است

ی در صد این گرسنگان در مناطق توليد مواد غذایی و در دورانی زندگی می کنند که افزایش در توليد و برداشت محصو`ت غذایی رکوردھای جھان
او در این . یش دست بر نکته ی اساسی می گذاردپاپ بندیکت شانزدھم در این ھما.  شکسته است  2009و  2008را، بخصوص در سالھای 

مشـکل اصـلی آن اسـت کـه مـواد خـوراکی چگونـه . گرسنگی در جھان ربطی به زیادی جمعيت و کمبود مواد غـذایی نـدارد« :کنفرانس گفت
بازار خود از بازار جھانی،  دیگر کارشناسان نيز، کشورھای بزرگ سرمایه داری را محکوم کردند که با جداسازی.  »شوند سازماندھی و پخش می

بيشترین سھم از مصرف سرانه مواد غذایی را به خود اختصاص می دھند، در صورتيکه توليـد کننـدگان ایـن محصـو`ت در کشـورھای دیگـر در 
  .گرسنگی به سر می برند

یی و مصرف با`ی آن در کشورھای بزرگ سرمایه البته این ادعا می تواند برداشت بسيار غلطی را در اذھان جا بياندازد که گویا توزیع مواد غذا
اما، .  داری نشاندھنده یِ شرایط زندگی خوبی در این کشورھا است و طبقه کارگر این کشورھا به ھمان اندازه ی سرمایه داران از آن بھره مندند

که توزیع نا عاد`نه ی مواد غذایی در جھان،  با مطالعه ی آمار توسعه یِ فقر و گرسنگی در کشورھای پيشرفته سرمایه داری متوجه می شویم
  .نه بر مبنای جغرافيایی، بلکه بر اساس طبقاتی می باشد

اخيراً روزنامه ی واشينگتن پست در گزارشی از وضعيت گرسنگی در کشور آمریکا، خبر می دھد که در سال گذشته، آمار گرسنگان این کشور با 
کودک، یک کودک آمریکایی در گرسنگی بسـر  4ھر  ازدر این گزارش گفته می شود که .  رسيده است ميليون نفر 50صعودی غير قابل باور به 

ميليون نفر بوده اسـت، امـا امسـال بـا  7ال گذشته آمار کودکان گرسنه این گزارش حاکيست که در س) گزارش واشينگتن پست. (می برد
اعBم این آمار حتی فعا`ن مبارزه با گرسنگی در آمریکا را نيز متعجب و ھراسان .  ميليون کودک گرسنه رسيده است 11ميليونی به  4افزایش 

  .ساخته است
پس ھمانطور که می بينيم، ممکن است که سرمایه داری جھانی توانسته باشد در کوتاه مدت از فروپاشی اقتصادی نظام خود جلوگيری کرده 

يان باشد، اما، با تحميل ھزینه ی این داروی مسکن کوتاه مدت بر دوش کارگران جھان، آغاز دوران انقBبی را کليد زده است که می تواند در م
  . درازمدت ستون ھای لرزانش را فرو ریزدمدت و 

  نشانه هايي از ايجاد شرايط انقالبي در  كردستان

در ھيچ نقطه جھان و در ھيچ مقطعی، شرایط انقBبی بصورت یکنواخت در سراسر یک مملکت ظاھر نمی شـود و ھميشـه منـاطقی پيشـتاز 
اشتند که ھموطنان کرد ما، اگر ھم نقش پيشتاز را در چنين شرایطی بازی مبارزان و تحليل گران سياسی انتظار دتمامی .  دیگران می شوند

از آغاز مبارزات مردمی در تھران و دیگر شھرھای بزرگ، چند ماھی گذشـت و در  اما در تعجب ھمگان، .نکنند، حداقل یکی از پيشتازان باشند
 .  کردستان ھيج قدم محسوسی در این راه بر داشته نشد

Bبی پارامتری را به شاگردان خود معرفی می کنندکارشناسان انقBبی و ضدانقBآنھا می گویند که در .  ب برای توضيح تفاوت بين دوران ھای انق
درصورتيکه در دوران انقBب، اگر فـردی .  نفر از نيروھای انقBبی به خانه ھا عقب نشينی می کنند 10دوران ضد انقBب، اگر فردی را کشتند، 

اگر این پارامتر صحيح باشد، بنظر می رسد که شرایط اجتماعی در کردسـتان . ه نفر از خانه بيرون آمده و به انقBب می پيوندندکشته شود، د
  . قھرمان، رفته رفته به سمت شرایط انقBبی پيش می رود

ازیر شدند و انرژی انقBبی درون ریخته شده ه اگر در خرداد ماه، تھران و شھرھای دیگر به بھانه ی تقلب حکومتی در انتخابات به خيابان ھا سر
ھمگی از .  ساله را ظاھر ساختند، بنظر می رسد که کردستان، به علت اجرایِ احکام ناعاد`نه یِ فرزندانش به سمت انقBب می تازد 30یِ 

اما .  ام رفيق احسان فتاحی آگاھی داریمخبرھای شرایط پر تBطم و نا آرام شھر سنندج در روزھا و بخصوص شب آخر منتھی به اجرای حکم اعد
اعتصاب غذای زندانيان سياسی، تحرکاتِ گـاه .  با اعدام این جوانِ انقBبی، جو شور و تBطم انقBبی خاموش نشده و در حال گسترش است

يروھایشان و خBصـه جـو نـا آشکار جوانان در شھرھای کردستان، بویژه سنندج و سقز، شایعات آماده باش احزاب سياسی کرد برای بسيج ن
آرامی در سراسر کردستان حکایت از آن دارد که اعدام احسان فتاحی و احتمال اعدام دیگر رفقـای دربنـد، کردسـتان را در آسـتانه ی شـرایط 

ردستان را به خانه و ھيچ تضمينی نيست که حتی عقب نشينی حکومت از اجرای این احکام دیگر بتواند اھالی قھرمان ک. انقBبی قرار داده است
  .ھایشان بازگرداند

و وجود تعلقات ھر حال ممکن است که به علل مختلف فضای انقBبی در کردستان دیرتر بوجود بياید، اما به علت تاریخچه سياسی این منطقه به 
ر ھمچنين رادیکاليسم کردستان که ھمواره از دیگبه عBوه تجربيات دو دھه مبارزات کارگری در شھرھای مختلف، در فرھنگ مردم کرد،  حزبی

سریع آن و تبدیل شدن مبارزات کارگری اش به الگوی دیگر کارگران در مناطق امکان رشد  شه ای تر بوده است،ینقاط و اقوام ایرانی جلوتر و ر
اگـر «: ی دھـد کـهمسعود کردپور در مصاحبه اش با صدای آلمان ھشـدار مـھمين علت است که فرد ليبرالی چون به .  می رود مختلف ایران

تـر از  رسـاند کـه خيلـی بحرانی مان را بجـایی می کنند، مسلماً وضعيت ھا حکومت کنند و کشور را مدیریت و اداره بخواھند کسانی با این شيو
  .نشان ماند و نه از تاک می به قول معروف نه از تاک، نشان. پاشاند کنونی است و ھم چيز را ازھم می وضعيت

  رآذ 16تظاهرات مردم در  تر شدن و راديكال تر شدن گستردهراي جلوگيري از بو تهديد مردم سراسري دانشجويان بازداشت 

یکی از این .  آذر شدت یافته است 16حکومتی برای جلوگيری از برگزاری وسيع اعتراضات سازمان یافته در مراسم ھای روزھای اخير تBش در 
خبرھای رسيده از سراسر کشور حکایت از برخوردھای امنيتی و قضایی با .  است دانشجویان بوده سراسریھای گسترده و زداشت اقدامات با

سورنا ھاشمی و مھرداد بزرگ، فرزان رئوفی، احسان دولتشاه، بازداشت در شيراز،  ندا اسکندری و خدیجه قھرمانیبازداشت . دارددانشجویان 
تنھا نمونه کوچکی از بازداشت ھای در تبریز،  بھروز فریدی  رسول عالی نژاد وبازداشت در تھران،  عليرضا موسوی ، سينا شکوھی و البرز زاھدی

سال حبس تعزیری و  5به  86آذر  16در جریان دادگاه بدوی دانشجویان چپ بازداشت شده بی اساس صدور احکام .  دانشجویی اخير بوده است
  .می باشدو احضار دیگران نيز در ھمين رابطه بالغ ھنگفت جریمه ھای نقدی م

وی با حضور  .مصاحبه ی دادستان کل کشور و وزیر اسبق اطBعات، محسنی اژه ای را نيز باید در ھمين راستا بررسی کردزمان بندی  ھمچنين،
 گونـه مـوارد، بـه صـورت قـاطع و تکرار این دستگاه قضایی با«: انتخابات، گفت خواندن اعتراضات پس از» اغتشاش«در تلویزیون دولتی ایران با 



  116شماره                                 نداي سرخخبرنامه                                                           

 1388آبان ماه  27                 كارگران كمونيست ايران                                                     

  را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد ی سرخخبرنامه ندا  2
gmail.com@nedaanews                                                                                                                                             http://www.nedaanews.com  

 

گفـت، ادعـا کـرد  ایـران، سـخن می دادستان کل کشور که در برنامه گفتگـوی ویـژه خبـری شـبکه دوم تلویزیـون .»بازدارنده برخورد خواھد کرد
  .است ھدایت شده » یافته و با انگيزه سوء سازمان جریانی«که اتفاق افتاد، از سوی » اغتشاشاتی«

ر ھ.  و دانشجویان گذاشته باشددر محافل سازمانده این اعتراضات تھدیداتِ حکومتی و بازداشت دانشجویان تأثير چندانی بنظر نمی رسد که اما 
می رسد که نشانگر آماده شدن معترضان برای روز خبرھای جدیدی از وسعت تبليغات در دانشگاه ھا و سطح شھر تھران و دیگر شھرھای بزرگ 

  .برگزاری اعتراض سراسری دیگری است
به جای محکوم کردن شعارھا و اقداماتِ رادیکال  تغيير روش داده و آبان 13اعتراضات در روز قدس و  یِاصBح طلب نيز نسبت به موارد قبلنيروھای 

خـارج از «ن شـعارھای دداآنھـا، مـأیوس از تـأثير گـذاری در ممانعـت مـردم از . اندتمایل پيدا کرده ، به سمت توجيه آن مردم و بخصوص جوانان
ر بخوردھای ه علت نشان دادن عکس العمل مردم دبه این توضيح روی آورده اند که رادیکاليزه شدن این مبارزات و شعارھا صرفاً ب» چھارچوب نظام

 تأثيرگذاریبا این اقدام سعی دارند تا با ھمراه نشان دادن خود با سطح کنونی مبارزات مردمی، جایگاه آنھا .  خشونت آميز سرکوبگران می باشد
  .احيا کنند تا از رادیکالتر شدن آن جلوگيری به عمل آورند خود را در اذھان مردم

ھمچنان در کنش و واکنش سياسی و اجتماعی خود در حال شکل دادن به تاریخ  انقBبی مردم صBح طلب وای دیکتاتوری، ھر حال سه نيروبه 
در این مقطع زمانی نتيجه یِ این مبارزات  د و دید کهنمنتظر ماباید .  آذر را شکل خواھند داد 16 در نبردصحنه ھای شند و مبارزات مردمی می با

  .به نفع کدام جریان تمام خواھد شد

  مردم ايرانمبارزات  فتحريبراي  ليبرال هاي وطني و جهانيتالش 
، تBش ليبرال ھای وطنی و جھانی برای تحریف این مبارزات صنفی کارگران مبارزاتھر چه رادیکال تر شدن مبارزات انقBبی مردم ایران و حتی با 

عدم اقبال  علت ، بهاین تBش ھا.  ه استنيز شدت یافت» انقBبات مخملی«و محدود نمودن آن در چھارچوب ھای تعریف شده در تئوری ليبرالی 
   .بيشتر در شکل ارائه تئوری ھای توجيه گر و اقداماتِ سازشکارانه یِ نخبگان ظاھر گشته انددر ميان توده ھای مردم،

صرفاً انتقال قدرت از جناح غالب  بلکه،.  تأثيری در نظام مسلط سياسی و حقوقی نداشت یعنی،.  انقBب نبود، در حقيقت، »مخملیانقBبات «
چنين شکلی از انتقال قدرت، جناح غالب حکومتی می بایست آن چنان ضعيف در .  حکومتی به جناح ھای رقيبشان، با تکيه به نيرویِ مردمی بود

که بخش بسـيار ، اگر مانند روسيه ی،نیع.  اھان تغييرشان باشندشده باشد که حتی سرداران و ژنرال ھای نيروھای مسلح آن کشور نيز خو
رضایت داده بود،  »یلتسين«دی چون فربه تصاحب قدرت توسط بزرگ و تعيين کننده ای از جناح امنيتی و نظامی در تغيير رژیم شرکت داشت و 

قدرت، بدون ضربه خوردن و در چنين صورتی است که تنھا .  ھم انجام نمی پذیرفت، حداقل، در مقابل اقدامات جناح رقيب نيز ایستادگی نکنند
کشورھای اروپای در .  شودتا خBئی از قدرت حادث نتقال بوده قابل ان ،، در اسرع وقتو امنيتی و نظامی دولتیو سازمان ھای  اداراتفروپاشی 

قيـب رنيروھـای مردمـی و جنـاح شرقی نيز شاھد چنين موضعی از طرف نيروھای مسلح بودیم که در حقيقت با عدم اقدام سرکوبگرانه عليه 
نيروھای ناتو با  نظاميان غيرقابل تصور بود،طرف برخوردی از اما، در مکانی چون یوگسBوی، که چنين .  حکومتی، از انتقال قدرت حمایت کردند

بينانه نگاه کنيم، در  واقعبا دیدی اگر یعنی .  بمباران ھای گسترده و انھدام توانایی ھای نظامی آن کشور، نيروھای مسلح را به تمکين وا داشتند
در این نمونه ما با عامل دیگری برای موفقّيت یک انقBب مخملی روبرو می شویم و آن اما .  خملی، چندان ھم مخملی نبودیوگسBوی، انقBب م

  .  مخالف نيروی غالب در ھيئت حاکمه است جھانی از جناحبی دریغ کشورھای سرمایه داری ھم حمایت 
، به از این پدیده باور کنيم، می توانيم مثBً  را به مرز حماقت برسانيم و تعریف ھواداران ليبرال انقBب مخملی را اگر بخواھيم ساده اندیشی ،البته

دانشگاه استانفورد در آمریکا به مناسبت بيستمين  در کنفرانسی درکه ، استاد تاریخ معاصر دانشگاه آکسفورد، »شارتن اَتيموتی گ«سخنان 
مدرن «جایگزین  »انقBبات«معتقد است که این نوع او  .حضور یافته بود گوش دھيم ھای مخملی در اروپای شرقی سال پيروزی نخستين انقBب

مصـالحه جویانـه بـودن ھای اجتماعی، صـلح آميـز بـودن و  استفاده از شبکه یِمشخصه حداقل در ایران دارای ه انقBبات پيشين است ک» تر
استفاده از شبکه «مثBً .  آیا واقعاً اینگونه استاما  .استتکيه بر رھبری سازمان یافته و بھره گيری از فضای مدنی  اعتراضات در ایران و عدم

در مکان انقBب زده شکل  »شبکه ای اجتماعی«تمامی محققين تاریخ انقBبات می دانند که اصو`ً تا زمانيکه ! را در نظر بگيریم »عیھای اجتما
شبکه ھا در انقBب بسيار این .  آماده نسازد، اصو`ً انقBبی شکل نخواھد گرفت و زمانبندی شدهدانه، ھماھنگ دام متحاقرای نگيرد، و مردم را ب

نام (ھا » ژاک«شکل گرفته بود که بصورت کامBً مخفيانه توسط  ع صنفی و محله ای در پاریسمجام در 1789کBسيک و خشونت آميز فرانسه یِ 
حتی لنين توانسته بود چنين شبکه .  اینگونه شبکه ھا شکل گرفته بودند نيز 1917 در روسيهیا .  به ھم بافته شده بود) قاصد ھاتمامی مستعار 

البته در عصر کنونی و رشد انفرماتيک، ھمين شبکه ھا خوب .  بوعات کمونيستی طراحی و اجرا سازدای را با استفاده از نشر، تکثير و توزیع مط
  . د و تنھا از لحاظ صوری متمایز استو ارتباطات می تواند از طریق اینترنت شکل بگيرد که تفاوتی در ماھيّت ارتباطات ندار

درصورتيکه ھمگی شاھدیم که حداقل اصBح طلبان .  است» عدم رھبری سازمان یافته«مطرح می سازد  »گارتن اَش«یِ دیگری که مشخصه 
بـا ھـدف ابقـاء » راه سبز اميد«ایجا حزب اصو`ً .  به جنبش مردمی تحميل کنندرا ند تا چنين رھبری سازمان یافته ای کوشش فراوانی کرده ا

اجرای قانون اساسی اش، ھمراه با ادعای ھمکاری موسوی،کروبی، و خاتمی در آن، بيانگر کوشش ایشان جھت  حکومت دیکتاتوری اسBمی و
ما اینکه این اقدام مورد استقبال مردم قرار نگرفت، دقيقاً به این علت بود که ایشان با خواسـته ھـای ا.  تشکيل رھبریتی سازمان یافته است

بگرایانه یِ حکومتی، این مورد صلح آميز بودن ھم می بينيم که به علت برخوردھای سرکودر .  ق نداشتندآن تواف» مصالحه جویانه یِ«محدود و 
بنابراین، نتيجه می   .تظاھرات ھای اخير به دفاع فعال از خود و صفوف تظاھرات پرداخته اندمبارزات روز بروز خشونت آميز تر شده و مردم نيز در 

از انقBب مخملی ھمرأی نشان دھيم، باز ھم شرایط مبارزات و وقایع تظاھرات آقای گارتن اَش تعریف گيریم که حتی اگر خود را، خوش باورانه، با 
  .سازگار نمی باشدچنان چھارچوبی ایران با ھا در 

حتی به (یک ھيئت حاکمه، با ھمکاریِ نيروھای مسلح اش  کودتاگرایانه ای است که جناح مغلوبِ ت اینست که انقBب مخملی، اقدامواقعّي اما،
ه یک زات مردمی بتا از صعود مبار ،ندنعليه جناح غالب سازماندھی می ک و ھمراھی حکومت ھای سرمایه داری جھانی) رخورد انفعالیشکل ب

 و عدم درگيری با مردم بپاخاسته،با جناح مغلوبِ ھيئت حاکمه با ھمراھیِ بروکراسی و نيروھای مسلح یعنی .  ندنانقBب تمام عيار جلوگيری ک
که در صورت درگيری با مردم، حکومت فروپاشيده خواھد شد و چرا . و نيروھای مسلح بپرھيزندمردمی به ادارات دولتی فروپاشانه ی از ضربات 

  .ھد گردیدخBء ایجاد شده در قدرت سياسی باعث ظھور و توسعه یِ نھادھای انقBبی مردم خوا
و مھمتر از ھمه اینکه، او`ً .  چنين درکی از انقBبات مخملی، می بينيم که مبارزات مردم ایران ھيچگونه شباھتی به انقBبات مخملی نداردبا 

است که کامBً نشان داده است که حاضر به ھيچگونه عقب نشينی در مقابل اقـدامات امنيتی  –جناح غالب حکومتی، خودش، جناح نظامی 
حکومت ھای سرمایه داری جھانی نيز کمر به  ثانياً،.  قط منطق زور را می فھمده یِ اصBح طلبان نمی باشد و فمصالحه جویانه و سازشکاران
ضـع مين حکومتی است که اینک در موبخصوص حکومت کنونی آمریکا نشان داده است که خواھان مذاکره با ھ.  تغيير این حکومت نبسته اند

  .کننداست که ایشان به او تحميل  شرایطیو آماده پذیرش ھرگونه  ردضعف قرار دا
در چھارچوب حکومتی کارساز نمی  محدودمصالحه جویانه و مردم و فعا`ن سياسی و کارگری ما باید بدانند که ھيچ تاکتيک تظلم خواھی و پس 
  .زندو می بایست خود و مردم را برای رو در رویی تمام عيار تا فرجام یک انقBب کBسيک آماده سا باشد


