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 انتخابات آمريكا 

 و اميدهاي واهي براي تغيير
 آمريكا و انـتـخـاب بـاراك         87ماه        انتخابات آبان 

وچهارمين رئيس جمهور ايـن      حسين اوباما بعنوان چهل   
هـاي   هاي متفاوتي را در بـيـن طـيـف            كشور، واكنش 

. مختلف سياسي جهان و ايران موجب گرديـده اسـت          
مداران خشنودي خود را از ايـن رويـداد            اكثر سياست 

سياسي پنهان ننموده، واين انتخاب را پايـانـي بـراي            
كـار بـه      هاي محافظه طلبانه نئوكان  هاي جنگ  سياست

اين واقعه از چـنـد      .   دانند رهبري جورج دبيليو بوش مي    
براي ما مهمتريـن مـوضـوع       .   زاويه قابل بررسي است   

ولي .   چگونگي رفتار تيم جديد در قبال ايران خواهد بود 
قبل از آن بايد به چگونگي و چرايي انتـخـاب بـاراك            

هاي اساسي   شود تفاوت  اوباما پرداخته شود كه گفته مي     
همچنين بايسـتـي   .   با رؤساي جمهور پيش از خود دارد    

روشن ساخت كه آيا امكان ايجاد تغييرات بنياديـن در         
هاي آمريكا در مسائل داخلي و جهاني وجـود           سياست

هـاي وي را بـا          دارد يا نه؟ و البته الزم است تفاوت       
 .كانديداي ديگر يعني مك كين نيز روشن ساخت

پوستان و جوانان بـه           مردم آمريكا بخصوص رنگين   
اميد تغيير در اوضاع وخامت بار خـود، بـراي مـحـو               

ها و براي دادن پـاسـخ      ها و كاستن از نابرابري   تبعيض
هاي جنگ طلبانه و نئوليبرالـيـسـتـي          منفي به سياست  

ها به رهبري جورج دبيليو بوش با حضوري كـم       نئوكان
سود   در انتخابات ، آراء خود را به       - درصدي 65  -سابقه  

تا وي با   .   هاي رأي ريختند   صندوق آقاي باراك اوباما به   
اش خـرقـه ريـاسـت         اختالف فاحشي نسبت به رقيب    

 .تن كند جمهوري را به
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 اطالعيه هيئت رئيسه شوراى مركزى پيرامون 

 )اكثريت(برگزارى نشست نوبتى شوراى مركزى سازمان فداييان خلق ايران 
 )2008 دسامبر 7 و 6 (1387 آذر 17 و 16

پس از كنگره دهم، با     )   اكثريت( چهارمين نشست نوبتى شوراى مركزى سازمان فداييان خلق ايران          
 7 و     6  ( 1387 آذر 17 و 16حضور اعضا و مشاورين شوراى مركزى و رفقاى مهمان، در روزهاي            

 .برگزار شد) 2008دسامبر 
نشست در نخستين روز برگزاري، بمناسبت تقارن زماني با پنجاه و پنجمين سالروز شانزده آذر، بـا                  

شوراي مـركـزي در       .    آذر را گرامي داشت    16    اعالم يك دقيقه سكوت ياد سه آزاديخواه جانباخته       
دانشگـاه، فـريـاد      ” دومين روز نشست از تجمع و تظاهرات دانشجويان در دانشگاه تهران با عنوان              

 –مطلع شد و اخبار آن را در طول نشست پي گرفت و در پايان نشست به هيئت سياسـي                “   آزادي
اجرايي مسئوليت داد، همبستگي شوراي مركزي را با جنبش دانشجوئي و تجمع اعتراضي آنها اعالم كنـد و از خـواسـتـهـاي                       

 .  دانشجويان حمايت به عمل آورد آزاديخواهانه
، مورد تحليل شورا قـرار    1388اندازها، به ويژه در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري در خردادماه              اوضاع سياسي كشور و چشم      

اجرايي پيرامون انتخابات رياست جمهوري دوره دهم، كـه            –در اين رابطه، سياستهاي تدوين شده توسط هيئت سياسي          .   گرفت
 .براي اظهار نظر به نشست شورا ارائه شده بود، بررسي شد و با اصالحاتي به تصويب شورا رسيد

مطابق معمول همه نشستهاي نوبتي شورا، نشست بر پايه گزارشهاي كتبي نهادهاي سازماني، به بررسـي عـمـلـكـرد شـوراي              
 .هاي كار پرداخت و رهنمودهاي الزم را ارائه نمود  اجرائي و گروه-مركزي، هيئت رئيسه شوراي مركزي، هيئت سياسي

شوراي مركزي موضوع را مورد بررسي قرار داد و در اين رابـطـه    .   موضوع ديگر دستور كار نشست بحث پيرامون وحدت چپ بود         
 .قرار ارائه شده را تصويب كرد
 دهم، گزارشي از كار كميسيون به نشست ارائه داد و اعالم كرد پـيـش نـويـس                   منتخب كنگره    اي  مسئول كميسيون اسناد پايه     

 .اسناد براي اظهار نظر انتشار خواهد يافت
  شوراي مركزي به هيئت رئـيـسـه   .    اختصاص يافت11بخش قابل توجهي از وقت نشست به موضوعات مربوط به تدارك كنگره  

 . ميهنان برساند  را به آگاهي هم11ي  اي برگزاري كنگره  مسئوليت داد با انتشار اطالعيه 
 . نشست به موضوعات در دستور رسيدگي و كار خود را با موفقيت به پايان رساند

  شوراي مركزي هيئت رئيسه

 60 آذر سال 16نگاهي ديگر به چهارمين انشعاب سازمان در 

ها قبل  من از مدت. كند اين برآورد بسيار مهمي است اما مشكل ما را حل نمي. در رأس هر انشعابي روشنفكران قرار دارند
 . ها بياوريم ام كه شمار زيادي از كارگران را بايد تا حد امكان به درون كميته ام توصيه كرده هاي نوشتاري در كار

 5صفحه         

 هاي روسيه انقالب اكتبر دستاورد جاودانه كارگران و كمونيست
هاي آغازين قرن بيسـتـم       ساز در سال    و يكمين سالگرد انقالب اكتبر، وقوع اين حركت دوران           اكتبر مصادف بود با نود     25
 .شود شك يكي از بزرگترين حوادث تاريخ بشري محسوب مي بي

 8صفحه         

 داري  به بهانه بحران كنوني نظام سرمايه
ي زمين را بـه         داري جهاني به سركردگي امپرياليسم آمريكا كره        نظام سرمايه .   زاست       موجوديت نظام سرمايه بحران   

 . سابقه مبتال كرده است بحراني تاريخي و بي
 10صفحه         

 !بگوييد“  نه“  به خشونت عليه زنان 
متحد به جهت ابعاد گسترده خشـونـت     ملل   سازمان.   است“     حذف هر گونه خشونت عليه زنان     “   نوامبر روز جهاني     25     

 نوامبر را براي حذف خشونت عليه زنان اعالم كرده است تا در چنين روزي توجه جهانيان به اين موضـوع         25عليه زنان،   
 4صفحه        .پراهميت جلب شود

 ٢ادا
� در ���� 
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كين بعنوان كـانـديـداي            چيزي كه در اين ميان جاي شگفتي داشت، معرفي مك         
خواه براي پست رياست جمهوري آمريكـا در بـرابـر فـردي چـون                  حزب جمهوري 

تبار  پوست و آفريقايي پيروزي اوباما بواسطه رنگين. كلينتون بود اوباما و يا هيالري باراك
هاي ايشان، همراه با جواني و نداشتن فساد مالـي و       تر بودن برنامه   بودن وي و مقبول   

البته ديـگـر   .   بيني بود كين، از قبل قابل پيش سياسي و حتي اخالقي در مقايسه با مك   
كانديداي حزب دمكرات خانم كلينتون نيز وضع مشابهي داشـت، ايشـان اگـرچـه                  

توانست آراي اكثريت زنان را بـراي انـتـخـاب اولـيـن                  پوست نبود، ولي مي    رنگين
اگر ايـن مـوضـوع بـراي ديـگـر               .   جمهور زن آمريكا بسوي خود جلب نمايد    رئيس
گران سياسي كه دسترسي چندانـي    تحليل

به آمار و اطالعات افكار عمومي آمريـكـا     
چرا نتوانستـه   .   بيني بود  پيش نداشتند، قابل 

گـران حـزب      ريزان و تحلـيـل    نظر برنامه 
خود جلب نمايد؟ و يـا       خواه را به   جمهوري

اي مالحظات از    بايد قبول كنيم بنابه پاره    
جمله ترميم چهره غيرمقبول آمريكـا در        

هاي جهان و آشـتـي افـكـار            بين خلق 
حـاكـمـه آمـريـكـا          عمومي با هـيـئـت     

ريزان اصلي اين كشور صالح را در        برنامه
واال .   انـد  هاي سياسي ديده   تغيير شخصيت 

چه دليلي داشت تا براي پست ريـاسـت          
جمهوري آمريكا پيرمردي هشتاد ساله و       

 را كـه      -پريش بقولي روان –طلب   جنگ
كوبيد را براي اين منظور معـرفـي         حامي وضع موجود بوده و نرسيده برطبل جنگ مي        

كمي از  طلبي دست بدتر از همه آنكه ايشان خانم سارا پيلين را كه خود در جنگ. نمايند
خـواه افـراد      آيا حزب جمهوري  .   جمهور انتخاب نمايد   وي ندارد را بعنوان معاون رئيس     

اي  توانست نتيجه تري را براي اين پست نداشت؟ بطور مثال آيا خانم رايس نمي           مقبول
اين شكل مفتضح نشود؟ شايـد   خواه به كين كسب نمايد، تا حزب جمهوري    بهتر از مك  

خواسته افراد مقبول خود   هم حزب مزبور به شكست قطعي خود از قبل آگاه بود و نمي            
 طرفه ببازد؟ را در اين قمار يك

     با تمامي اين اوصاف نبايستي انتظار داشت با انتخاب اوباما تغييرات بنيـاديـن در                
اوباما قبل از آنكه انتخاب مردم آمريكا . هاي راهبردي آمريكا بوجود خواهد آمد سياست

اين حزب كه در گذشته نيز كـراراً سـكـان            .   باشد، منتخب حزب دمكرات آمريكاست    
رهبري آمريكا را در دست داشته نشان داده است كه دست كمي از حزب رقيب، حزب        

اند با دو جنـاح   هواه يك حزب  در واقع احزاب دمكرات و خمهوري     .   خواه ندارد  جمهوري
انتظار اينكه تيم اوباما بعنوان منتخبين حزب دمكرات برخالف نظر گردانندگان      .   راست

حزب تحوالت بنيادين را در اين كشور به اجراء بگذارند، دور از منطق و درايت سياسي 
داري چنـديـن    سرمايه.   هاي حزب دمكرات خواهد بود     اوباما تنها مجري سياست   .   است

اندازي و تغيير مديريت بر جهان حكومت كرده و اين تغييرات هـم              قرن است با پوست   
چرخد نبايستـي    تا زماني كه در بر همان پاشنه مي       .   ادامه همان پروژه كهنه شده است     

 . به تغيير اميدوار بود
هاي  دهه كاربست سياست        انتخاب اوباما در شرايطي صورت گرفت كه بواسطه سه        

تر، شمار افراد زيـر خـط فـقـر            نئوليبراليستي شكاف طبقاتي در جامعه آمريكا عميق 
از طـرفـي    .   تر، تعداد بيكاران بيشتر و قدرت خريد اكثريت مردم كمتر شده است            فزون

هاي مـردم     ها سنگيني را بر توده     گرانه بطور مضاعف هزينه    هاي نظامي  ديگر سياست 
طلبانه و امپريالـيـسـتـي      هاي جنگ مردم آمريكا بواسطه همين سياست.   تحميل نموده 

گان جنگ عراق و افغـانسـتـان و           هاي كشته  حاكمان اين كشور، هر روز شاهد تابوت      
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هاي چرخدار زنـدگـي      سربازان معلولي هستند كه مجبورند تا آخر عمر روي صندلي          ١ادا
 . كنند

هـاي        انتخاب اوباما زماني صورت پذيرفت كه آمريكـا بـواسـطـه سـيـاسـت                 
هـاي   طلبانه و رهبري سياستهاي نئوليبراليستي  در گستره جهاني، منفور خلق           جنگ

نفرت مردم جهان و حتي اروپا از آمريكا . اش قرارداشت جهان و حتي متحدين سابق
آمريكا شديداً نيازمنـد    .   وقت در چنين شرايطي قرار نداشته است       در طول تاريخ هيچ   

داري كه  بحران جهاني سرمايه. بازسازي چهره ضدانساني خود در عرصه جهاني بود
شـود،   مزورانه از آن با نام جعلي بحران مالي و يا حداكثر بحران اقتصادي ياد مـي                

داري جهاني و سيستم بازارآزاد مورد ستايش آنرا با شكست مـواجـه               نظام سررمايه 
  هـاي زوال زود      نشانه.   ساخته است 

داري براي  سازي سرمايه هنگام جهاني 
آنان كه ضعف بينايي دارند نيز قـابـل      

 .رؤيت است
اي در ابـعـاد            انتخاب اوباما پروژه  

 11كالن بود، كه جمهوري اسالمي       
سال قبل با انتخاب خاتمي بـرگـزار         

هرچند كه گزينه مورد نظر بهتر      .   نمود
باشد، ولي امـيـد    از آن يكي گزينه مي    

بستن به اين گزينه حماقتـي بـيـش          
شعارهاي انتخاباتي خيلي  .   نخواهد بود 

گرديد رنگ  بيني مي زودتر ازآنكه پيش
اميد و  “   باخت و چهره نهان كانديداي      

وزراي پيشنهـادي و    .   رخ نمود “     تغيير
  گـر آن    اند، نشـان  معاونين و مشاورين رياست جمهوري كه تاكنون معرفي گرديده      

اين دولت انتخاب حاكميـت  .   است، كه هيچ تغيير و تحولي صورت نخواهد پذيرفت        
گـردان   مداران هـر دو حـزب صـحـنـه            داران و سياست آمريكا با اشتراك سرمايه  

 .   آمريكاست
. كين مقايسه نمود و وجود هرگونه تفاوتي را آنكار كـرد       توان اوباما را با مك         نمي

. باشد اش مي خواه البته در مقايسه ميان بد و بدتر يقيناً اوباما بهتر  از رقيب جمهوري      
هاي مردم روشن سـازنـد، كـه          خواهند براي توده   اما مدعيان چنين استنباطي نمي    

هاي جهان   داري حاكم اين سرنوشت محتوم را براي خلق        كسي جز نظام سرمايه    چه
رقم زده است كه همواره مخير به انتخاب از ميان بد و بـدتـر بـاشـنـد؟ و چـرا                         
روشنفكران چپ خود را در اين گردابي كه دشمن طبقاتي بـوجـود آورده، اسـيـر                   

نمايند؟ انتخاب اوباما تنها حسني هم اگر داشته باشد آنست كه بـر مـردديـن                   مي
تواند مـوجـد    داري نمي هاي سرمايه ها در نظام  روشن خواهد ساخت، تغيير شخصيت    

آنهم در كشوري مانند آمريكا كه . تغييراتي بنيادين در مناسبات اجتماعي حاكم شود
داري بسان اوختاپوسي هزار سر در تار و پود جامعه و خصوصاً  مناسبات نظام سرمايه

هاي مردم خصوصاً رنگين  بزودي توده. در ساختارهاي سياسي آن ريشه دوانده است
پوستان و جواناني كه حاميان اصلي آقاي اوباما بودند، درخواهند يافت كه تفـاوتـي               

هرچند كه آنان به    .   اش وجود ندارد   اساسي ما بين رئيس جمهور جديد با سلف قبلي        
هاي رأي ريخته باشند، اما اميـد بـه      اميد تغيير آراء خود را به نفع اوباما در صندوق         

اش در مدت رياست جمهوري    اوباما عليرغم خواست قلبي   .   تغيير، اميدي واهي است   
خود حتي قادر نخواهد بود نژادپرستي حاكم برجـامـعـه آمـريـكـا را در مـورد                       

.  برطرف سازد  - كه خود برخواسته از ميان آنهاست      -تبارها   پوستان و آفريقايي   رنگين
ها كه اميدوار به تغيير اوضاع خـود ازطـريـق دسـتـيـابـي                   اين طيف از آمريكايي   

جمهوري بودند، عمالً درخواهند يافت چاره كار نه در          پوستي به مسند رياست    رنگين
 . داري است تغيير افراد بلكه در تغيير نظام سرمايه
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باز كرده و مسير تحوالت مثبت بـه سـود            “   واليت فقيه ” احمدي نژاد و سياست هاي رژيم       
 .جنبش مردمي كشورمان را هموار كرد

 
 ) راه كارگر(سازمان كارگران انقالبي ايران 

 در پشتيباني از دانشجويان دانشگاه شيراز 

    جنبش دانشجويي متاثر از مبارزه طبقاتي جاري در جامعه و خشمگين از جنايات طـبـقـه             
 آذر را كه همچون خاري در چشمـان رژيـم     16حاكم و تبعيض ها و نابرابري ها پرچم سرخ  

ما ضمن مـحـكـوم      .   حاكم و مدافعين دخالت امپرياليست هاست برافراشته نگاه داشته است      
كردن بست نشيني و تحصن نيروهاي ارتجاعي در داخل دانشگاه شيراز ، و نـيـز احضـار                    
دانشجويان چپ و مبارز به كميته انضباطي ، حمايت كامل خود را از دانشجويان مبارز اعـالم             

 مي داريم 
 

 ) اكثريت(فراكسيون كمونيستي سازمان فدائيان خلق ايران

 روز خيزش دانش بر عليه جهل و خرافات، بر عـلـيـه            - آذر، روز دانشجو     16

 امپرياليسم 

، موانع و فيلتـرهـاي   ”حوزه“ رژيم واقعا اسالمي، در تالش براي تبديل دانشگاه به پادگان و  
براي ممانعت از سازمانيابي دانشجويان   .   قوي در راه ورود جوانان به مراكز آموزشي ايجاد كرد         

مبارز و تشديد كنترل پليسي دانشگاهها، تشكلهاي دست آموز دانشجوئي را براي مـنـحـرف                
ولي، عليرغم همه تدابير امنيتـي و    . . .   ساختن سمت و سوي مبارزات دانشجوئي ايجاد كرد و        

پليسي، بكارگيري متدهاي اعمال فشار و سركوب، استفاده از انواع شيوه هاي ريـاكـارانـه و                  
حيله گرانه، همان دانشجوياني كه با عبور از فيلترها و موانع متعدد حكومتي، وارد دانشگاههـا                
شده اند، با پاي بندي به سنن مبارزات دانشجوئي، امروز بمبارزه اي سرنوشت ساز بر خاستـه                 

مبارزه اي كه، بنيان رژيم اسالمي و باالتر از آن، بنيان نظام ارتجاعي و ناعادالنه سرمايه          .   اند
 .داري را هدف قرار داده است

     جاي بسي اميدواري است كه اهداف مبارزات دانشجوئي امروز هم، مثل هـمـيـشـه، از             
جنبش دانشجوئي، بخش جدائي ناپـذيـر   .   خواستهاي صنفي دانشجوئي بسيار فراتر رفته است      

مبارزه طبقاتي كارگران و زحمتكشان است و مبارزه اي است در راه برقراري عدالت اجتماعي               
 .و براي رهائي انسان از قيود غير انساني استبداد و استثمار

 

 سازمان اتحاد فدائيان كمونيست

  آذر16جنبش دانشجوئي وسالگرد 
 بـدسـت     1332آذر16 آذر تنها گراميداشت يادوخاطره دانشجوياني نيست كه درتظاهرات          16

 آذر نمادجنبش دانشجوئي كشورما و يـادآور    16.   ارتش رژيم پهلوي به خاك وخون غلطيدند      
نقش پراهميت آنها طي بيش ازصد سال مبارزه توده هاي زحمتكش مردم برعليه ارتجـاع و                 

 .امپرياليسم و براي كسب آزادي و عدالت اجتماعي نيز محسوب ميگردد
 

 )اقليت( سازمان فدائيان 

هاي صنفي فرهنگيان را محكـوم        بازداشت اعضاي شوراي هماهنگي تشكل    

 كنيم مي

هـاي اجـتـمـاعـي را           پليسي جمهوري اسالمي سركوب فعاالن جنبش       –    دستگاه امنيتي 
هاي مختلف، آنها را در معرض فشار و سركـوب قـرار        پيوسته تشديد كرده و هر روز به بهانه       

گرانه جمهوري اسالمي، دستگيري اعضاي شوراي هماهنگي        ترين اقدام سركوب   تازه.   دهد مي
 .هاي صنفي فرهنگيان ايران است تشكل

ضمن حمايت از مبارزات و مطالبات معلمان، بازداشـت اعضـاي            )   اقليت(      سازمان فدائيان 
كند و خـواهـان        هاي صنفي فرهنگيان ايران را شديداً محكوم مي        شوراي هماهنگي تشكل  

 .آزادي فوري و بدون قيد وشرط آنهاست

 بيانيه چهار حزب و سازمان سياسي

 در پشتيباني از فراخوان كانون نويسندگان ايران

 آذر را روز مبارزه با سانسور اعـالم      13    در پشتيباني از فراخوان كانون نويسندگان ايران روز       
مبـارزه  .مبارزه عليه سانسور، دفاع از آزادي و حقوق انساني وبديهي شهروندان است. مي كنيم 

ما مبـارزه بـراي آزادي       .  عليه سانسور، دفاع ازگردش آزاد اطالعات و انديشه در جامعه است 
انديشه وبيان و مخالفت با هرگونه سا نسور را وظيفه خود مي دانيم وضمن پشتـيـبـانـي از                      

 آذر به عنوان روز مبارزه با سانسور، از   13فراخوان كانون نويسندگان ايران مبني بر اعالم روز   
نيروهاي ترقيخواه كشور و افكار عمومي مي خواهيم با خواست مردم ايران براي پايان دادن            

 .به سانسور همصدا شوند
 حزب دمكرات كردستان ايران، 
 حزب كومه له كردستان ايران، 

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، 
 اكثريت،-سازمان فدائيان خلق ايران

 

 )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

 !به پيگرد ، دستگيري ، شكنجه و محكوميت فعاالن حقوق ملي پايان دهيد

     پيرامون محكوميت يوسف بني طرف، محمد صديق كبودوند، بازداشت و شكنجه عليرضا         
 صرافي و ياران او

     ما همصدا با سازمانهاي بين المللي و نهادهاي حقوق بشر خواهان پايان دادن به پيگـرد،            
جمهوري اسالمي قـادر    .   دستگيري، شكنجه و محكوميت فعاالن حقوق ملي و مدني هستيم  

 .نخواهد شد با سركوب صداي حق طلبانه فعاالن حقوق ملي و مدني را خاموش سازد
 

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 اي هاي زنجيره بمناسبت سالگرد قتل

، يـاد    «اي   هاي زنجـيـره     قتل»ها و ترورهاي سياسي موسوم به              در دهمين سالگرد قتل   
، محمد مختاري، محمد جعفر پـويـنـده و ديـگـر            ) فروهر( داريوش فروهر، پروانه اسكندري 

 .داريم جانباختگان راه آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي را گرامي مي
داشت ياد و نام همه قربـانـيـان          اي، با گرامي    هاي سياسي زنجيره        در دهمين سالگرد قتل   

هاي آنان و هـمـه آزادانـديشـان، اعـالم             ترورهاي دولتي و ضمن ابراز همدردي با خانواده    
هـاي سـران رژيـم،         كاري ها و تبه هاي جنايت ها و ديگر پرونده داريم كه پرونده اين قتل    مي
ها در پيشگاه مردم ايران نيز بـاز خـواهـد         چنان باز است و تا هنگام رسيدگي كامل بدان   هم
ما خواستار هرگونه تالش، همكاري و مبارزه مشترك نيروها و نهادهـاي مـتـرقـي و                   .   ماند

خواه و همه طرفداران دمكراسي و عدالت، به منظور روشن ساختن حقـايـق و بـراي                     آزادي
اي علنـي و     ها به جايگاه محاكمه كشاندن بانيان و آمران اصلي همه اين جنايات و ستمگري       

 .عادالنه هستيم
 

 حزب توده ايران

 كميته مركزي به مردم ايران ) وسيع(پيام پلنوم 

كميته مركزي حزب توده ايران معتقد است كه تنها راه دگرگون كردن اين             )   وسيع(      پلنوم  
با يك حكومت ائتالف مـلـي بـا      “   واليت فقيه” شرايط دشوار و غير انساني، جايگزيني رژيم    

ما معتقديم كه مي توان با تشديد و گسترش مـبـارزه            .   شركت همه نيروهاي آزاديخواه است    
كم نيستند نيروهايي در درون جامـعـه   .   اجتماعي و سياسي، رژيم را وادار به عقب نشيني كرد         

 . ما و حتي پيرامون حاكميت كنوني، كه خواهان دگرگوني شرايط موجود اند
     براي نجات ميهن از خطرهاي داخلي و خارجي اي كه آن را تهديد مي كنند، اتحاد عمل             

بايد از اشتباهات .   تمامي نيروهاي مترقي ، تحول طلب و ضد استبدادي كشور ضروري است             
گذشته درس گرفت و با توافق برسر شعار هاي واحد مبارزاتي، راه را براي شكـسـت دولـت                   

 با احزاب و سازمانهاي چپ
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 داري و ارتجاع حاكم رفع ستم جنسي، در گرو مبارزه عليه سرمايه

 از زنان كارگر حمايت نمي شود 

     نسرين ستوده، عضو كانون مدافعان حقوق بشر در گفتگوئي با خبرگزاري كـار،              
 :در رابطه با حقوق زنان كارگر گفت

، هـيـچ    � حمايت از حقوق زنان   � با وجود نهادها و موسسات مختلف با شعارهاي         *   
اين افراد كه بيشتر در نقش سرپرست خانوار .   آيد    حمايتي از زنان كارگر به عمل نمي      

و با ساعات كاري طوالني به كار مشغولند، از حقوق و مزاياي كافي برخوردار نيستند     
 .شود  و حمايتي جدي از اين قشر نمي

كارفرمايان به سادگي امتيازاتي را هم كه قانون كار براي زنان كارگر در نـظـر                  *   
هايـي   از آنجمله است تأسيس مهد كودك در كارگاه.     گيرند گرفته است را ناديده مي 

تاسيس مهدكودك بـراي كـارفـرمـايـان        .   باشند كه داراي بيش از ده نفر كارگر مي  
هاي دولت و وضعيت اقتصادي حاكم    از طرفي ديگر سياست.   مقرون به صرفه نيست   

اي است كه شرايط تاسيس مهدكودك را براي كارفـرمـا فـراهـم                   گونه    بر جامعه به  
 . كند  نمي
هاي خانوادگي از مفاد قانون كار مستثني هستند و اين به اين                طبق قانون، كارگاه  *   

هاي خانوادگي، ساليان متعـددي را در             معني است كه چنانچه زنان بنا بر همكاري       
حق بيمـه     كارگاه همسر مشغول به كار باشند، از مزاياي قانون كار كه شامل سنوات،     

در اثر بروز هر گـونـه اخـتـالف در ايـن                .   شود، برخوردار نخواهند شد       و غيره مي  
مند نخواهـد      گونه حق و حقوقي بهره        هاي خانوادگي، مطابق قانون زن از هيچ          كارگاه

 . شد
نيز همانند زنان كارگر است و كودكاني كه از شـش يـا              )   كار( سرنوشت كودكان *   

شوند، مـورد     هفت سالگي بدون رعايت سن قانون كار پشت دارهاي قالي نشانده مي       
هاي خانوادگي از      �كودكان نيز همچون زنان شاغل در كارگاه       اين  . اند    ظلم قرار گرفته  

قوانين و مقررات قانون كار برخوردار نيستند و اين خود دليل ديگري بر پايمال شدن      
 . حقوق زنان و كودكان در جامعه است

پرداخت نفقه برعهده مرد است، اما در طـول سـه دهـه گـذشـتـه از سـوي                  *  
بسيـاري از زنـان       .   توجهي شده است   گذاران قضايي به اين تعهد مردان بي          سياست

آور خانـواده مـحـسـوب            عالوه بر ايفا كردن نقش مهم در اقتصاد خانواده، تنها نان          
كند، زن با    ها كه مرد با اعتياد دست و پنجه نرم مي           شوند و در بسياري از خانواده         مي

 . كند  دو نوبت كار در روز نسبت به تامين مخارج خانواده اقدام مي
شود؛ از جمله اينكه در      با تمام اين موارد، اجحافات زيادي در حق زنان اعمال مي  *  

سراسر دنيا دستمزد زنان و مردان در قبال كار مساوي برابر نيست و ايران نيز از اين             
 آنچه حائز اهميت است عدم نظارت دقيق بر كار  در اينم ميان .   قاعده مستثني نيست  

 . زنان به منظور حفظ حقوق آنهاست
گيرند، در برابر شكايت كارگران ايرانـي   زنان كارگر مورد تبعيض جنسيتي قرار مي      *   

در مورد پرداخت حقوق نامساوي در قبال كار برابر، هيچ اقدامي از سوي سـيـسـتـم      
متاسفانه با وجود مورد ظلم واقع شدن زنان در ايران در           قضايي به عمل نخواهد آمد  

شود، اين ظلم در عـرصـه          هاي خانوادگي كه عرصه خصوصي محسوب مي          محيط
منظور تظـلـم و         يابد و مراجعه اين افراد به مراجع قضايي به            عمومي نيز استمرار مي   

در چنين شرايطي رفع خشونت عليه زنان كارگر بسيـار          .   ماند    نتيجه مي     دادخواهي بي 
 . دور و بعيد است

انتظار حمايت بيشتري از زنـان        )   هاي كارگري  ها و اتحاديه   تشكل( از اين نهادها  *   
رود، زيرا زنان كارگر هم به لحاظ آماري تعداد زيادي از كارگران را تشكيل   كارگر مي

دهند و هم به جهت اجحافات مضاعف، درخور حمايت و پشتيباني بـيـشـتـري                     مي
 . هستند

ها، صرفه اقتصادي را بر استخدام زنان مجـرد             كارفرما با محاسبه مخارج و هزينه     *   
داند و از قبول زنان متاهل به علت قوانين ذكر شده در قانـون كـار خـودداري                        مي
 . كند كه اين امر نيازمند نظارت دقيق دولت است  مي

 “ حذف هر گونه خشونت عليه زنان“ به مناسبت روز جهاني 

 !بگوييد“  نه“  به خشونت عليه زنان 
 

  سـازمـان  .   اسـت “      حذف هر گونه خشونت عليه زنـان   “   نوامبر روز جهاني    25     

 نوامـبـر را بـراي حـذف           25متحد به جهت ابعاد گسترده خشونت عليه زنان،     ملل
خشونت عليه زنان اعالم كرده است تا در چنين روزي توجه جهانيان به اين موضوع        

 .پراهميت جلب شود
متحد خشونت عليه زنان در سـراسـر جـهـان                    با وجود تالشهاي سازمان ملل    

 زن در 3طبق آمار حداقل يك زن از هر .   شود همچنان در مقياس وسيعي اعمال مي 
 2002در نشست پارلمانى اتحاديه اروپا در سال         .   جهان آماج خشونت آشنايان است    

 سال، خشونت عليه 44 تا 14اولين علت مرگ و معلوليت زنان در محدوده سنى بين 
 10 در ليست   1994طبق نتايج تحقيقات بانك جهانى در سال . آنان ذكر شده است 

فاكتور اصلى تهديد كننده زنان در همين محدوده سنى، تجاوز و خشونت خـانـگـى                
عليه زنان در رده باالترى از مبتال شدن به سرطان، تصادف با اتومبيل و جنگ قـرار   

 .داشته است
    در كشـور مـا ايـران         
خشونت عليه زنان ابـعـاد       

ــرده ــت ــري دارد   گس در .   ت
جمهوري اسالمي خشونت   
و تبعيض عـلـيـه زنـان          
پوشش قانوني پيدا كـرده      

زنان در ايران تنها با    .   است
خشونت خانگى ناشـى از      

فقر فرهنگى مردان جامعه مواجه نيستند، بلكه قانون خانواده و قـانـون مـجـازات                  
شود خود منبعى براى اعمال خشونت عليه  اسالمى كه در ايران امروز به آن عمل مى

 .زنان است
عليرغم اعتراض جهانـي  .       سنگسار همچنان در قانون مجازات اسالمى وجود دارد 

هاى ناموسى، از آنجا كه قانـون بـه           قتل.   كنند ها حكم سنگسار صادر مي     باز دادگاه 
بيند، همچنان رواج دارد و مردانى كه اين قتلهـا را             اشكالى زن را در تملك مرد مى      

هاى مختلف مانند ظنين شدن به همسر و يا دخـتـران              دهند اكثراً با بهانه    انجام مى 
هايى همانند موردى كه به قتلهاى محفلى  حتي در مورد قتل. شوند خود مجازات نمى

كرمان موسوم شد، قاتالن به عنوان اجراى امر به معروف و نهى از مـنـكـر آزاد                     
به طريق اولى قانون نه تنها از زنان در رابطه با خشونت خـانـگـى دفـاع                 .   شوند مي
 .كند كند، بلكه مجوز خشونت عليه زنان را صادر مي نمى

بشـر، از          چند همسرى كه به تعبير خانم لوئيز آربور، كميسر عالي سابق حـقـوق          
شود، همچنان از طرف حاكـمـان ايـران          موارد بارز خشونت عليه زنان محسوب مى      

شود و در كشاكش مبارزات زنان براى تغيير قوانينى از اين قبيل، اين زنـان    تبليغ مى 
 .شوند مبارز هستند كه به عنوان مجرمان دستگير و مجازات مى

به خشـونـت    ” امسال با شعار    )   يونيفم( “     صندوق توسعه سازمان ملل براى زنان     “      
، از همه مردم جهان خواسته است كه به اين معضل جامعـه  ” بگوييد“  نه“ عليه زنان  

ما نيز همراه و همگام بـا فـعـاالن        .   گفته و عليه آن به مبارزه برخيزند“     نه“  بشرى  
جنبش زنان و حقوق بشر در سرتاسر جهان و در كشورمان خواهان آنيم كه به هـر                  

 .گونه آزار جسمى، جنسى و روانى عليه زنان پايان داده شود
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اين برآورد بسيار مهمي است اما مشكل ما را حـل         .   در رأس هر انشعابي روشنفكران قرار دارند      
ام كه شمار زيادي از كارگـران   ام توصيه كرده   هاي نوشتاري   ها قبل در كار     من از مدت  .   كند  نمي

 . ها بياوريم را بايد تا حد امكان به درون كميته
  )لنين ـ انشعاب در حزب كارگر سوسيال دمكرات روسيه(

هاي فدائي خلـق     گيري جمهوري اسالمي، سازمان چريك             با سرنگوني رژيم شاه و شكل     
ايران در پروسه تكاملي خود با تكيه بر اعتبار انقالبي كه طي يك دهه فعاليت به دست آورده                   

ترين جريان چپ كشور تبديل و در معرض تـوجـه كـارگـران،          ترين و مطرح    بود، به مشخص  
 .مان قرار گرفت كش و روشنفكران انقالبي ميهن هاي زحمت زحمتكشان، توده

اگر از .   اش شاهد انشعابات متعددي بوده است            سازمان فدائي در طي حيات پر فراز و نشيب        
 16نظر كنيم، دو انشعاب اقليت و پيـروان           ها انفرادي قبل از انقالب صرف      انشعابات و گسست  

البته پس از .    بوده است57هاي صورت گرفته در سازمان پس از انقالب       ترين انشعاب  آذر عمده 
دهـقـانـي     هاي فدائي خلق كه به پيـروان اشـرف          انقالب دو انشعاب ديگري تحت نام چريك      

موسوم گرديد و جناح چپ اكثريت نيز صورت گرفت ولي دامنه انعكاس و تأثير آن در حـد دو           
 . مورد قبلي نبود

هاي فدايي خلق كه از لحاظ شـمـار     سازمان چريك59  تا اوايل 57     در فاصله زماني بهمن 
هـايـي    ها و زيگزاگ طرفداران به قويترين جريان چپ كشورمان مبدل شده بود، عليرغم لغزش     

كـش     هاي زحمـت   اش مورد اعتماد و طرف مراجعه نيروهاي سياسي و توده           در مواضع سياسي  
جريان انقـالب   .   داشت اش گام برمي   چندان منسجم  هاي نه  بود و با صالبت در راستاي خواست      

 و شكست و مصادره آن توسط روحانيت و طرفداران آنها، موجب تشتّت و پراكـنـدگـي در      57
نمود، كه طي كمتر از سـه     اين روند مخرب چنان سريع عمل مي.   سازمان فدائيان خلق گرديد 

البته خود منشعبين نيز در ادامه با انشعابـات  .   سال چهار انشعاب مهم را در سازمان شاهد بوديم  
هـاي   اين انشعابات بحـران .   هاي مسلحانه هم انجاميد مكرري روبرو شدند كه حتي به درگيري  

ايدئولوژيك، سياسي و البته تشكيالتي را بدنبال داشت، كه پس از گذشت نزديك به سه دهـه               
 . توان شاهد بود هنوز آثار مخرب آن را مي

است كه رهبران و كادرهاي سازمان ما از ابتدا با فقر تئوريك دست بگـريـبـان                       واقعيت آن 
خواهانه با صداقت و جسارت انقالبي جواناني        جنبش فدائي كه از تلفيق آرمانهاي عدالت      .   بودند

چون  با كشته شدن افرادي هم    .   كه رهبريت و بدنه سازمان را در اختيار داشتند، بوجود آمده بود           
رسيدند و رفقـايـي    نظر مي رفيق بيژن جزني و حميد مومني كه براي رفع اين نقيصه توانمند به    
اي را براي كسب ايـن       بالقوه  مانند اميرپرويز پويان، مسعود احمدزاده و حميد اشرف كه توانايي         

فـرارسـيـدن    .   هدايت تئوريك و سياسي سازمان بدست افراد ناتوانمندي افـتـاد           .   نقش داشتند 
اش فرصت ترميم و ارتقاء را از اين عده از             با خيل مسائل سياسي و تئوريك      57انقالب بهمن   

 .  رفقا كه باجبار در رهبريت سازمان قرار گرفته بودند، ستاند
بـايسـتـي     توان ناچيز سازمان كه مـي   .   ها مشكالت را بشكلي مضاعفي افزود       بروز انشعاب 

گويي خيل مسائل و سؤاالت اعضاء و هواداران و جنبش اجتماعي و رقباي سياسي              صرف پاسخ 
. خواست، هزينه شد   ها برمي  تري كه از انشعاب    گرديد، در مواجه با مسائل و مشكالت عاجل        مي

ديد، با نوعـي تـرفـنـد و            رهبريت سازمان كه خود را در برابر اين تهاجم چندجانبه ناتوان مي           
هـايـي چـون       ها و برچسـب  و بازدن انگ.   كرد هاي دوپهلو از زير اين بار شانه خالي مي    حركت

هـا را     تر و انشـقـاق   ها را عميق نه تنها شكاف. . .   دگماتيست، اپورتونيست، عوامل امپرياليسم و      
نمود، بعضاً موجب طرد و انفعال و رويگرداني نيروهاي صادق و فـعـال سـازمـانـي                    بيشتر مي 

 .     شد مي
     فرارسيدن انقالب بهمن خيل مسائل و مشكالت را برسر رهبران جوان و ناكارآمد سازمان              

ها با   تحليل انقالب، نقش روحانيت در اين انقالب، برخوردهاي متعارض امپرياليست         .   آوار نمود 
خواهانه سران حكومت جديد، مطالبات صـنـفـي           انقالب، فيگورهاي ضدامپرياليستي و عدالت    

المللي و بـدتـر ازهـمـه        هاي كشورمان، تحليل مسائل بين     هاي ملي خلق   زحمتكشان، خواست 
اتخاذ تصميم و بسيج نيرو در راستاي اجراي آن تصميمات، همه وهمه عرصه را چـنـان بـر                     

فرسا و نابودگـر     توانست طاقت  رهبران جوان سازمان تنگ كرده بود، كه هر بار اضافي واقعاً مي           
 .   در چنين شرايطي سازمان ما چندين انشعاب بنيان افكني را تجربه نمود. باشد

     تشكيالتي كه قبل از انقالب به چند خانه تيمي با چند ده چريك مسلح و تعداد محـدودي        
با وقـوع    .   شد بند هواداران سازمان در خارج از كشور خالصه مي امكانات علني و تشكيالت نيم 

خواه برآمده از انقالب كه آرمان فدائيان را متناسب روحـيـه و                انقالب دهها هزار جوان آرمان    
. پيكري تنومند با سري كوچك شـكـل گـرفـت        .  هاي خود يافته بودند، مواجه گرديد  خواست
هاي كه حداكثر تجربه آنان فرماندهي چند جوان مسلح براي كارهاي مخفي و نظامـي                چريك

بايستي هزاران نفر را در شكل حزبي نيـمـه عـلـنـي           بود، در رأس جنبشي قرار گرفتند كه مي       
 . سازماندهي كنند

زمـان شـد، كـه نـه            گيري تشكيالتي متناسب با شرايط بغرنج آن       ها مانع شكل         انشعاب
در چـنـيـن      .   توانست صرفاً به كار مخفي بپردازد توانست كامالً علني فعاليت نمايد و نه مي     مي

شرايطي توان تشكيالتي سازمان بيشتر از آنكه معطوف سازماندهي اعضاء و هواداران شود، در              
گيري نظام تشكيالتي گام بـه     از همان اوان شكل .   آور گرديد  هاي زشت و چندش    راه يارگيري 

 . رفت ها هم پيش مي ها و باندبازي سازي ها، فراكسيون نظري گام با آن تنگ
را براي استفاده هر چه بيشتر در ايـام      ها و باندهاي درون تشكيالتي كه زمينه             فراكسيون

هاي پائين تشـكـيـالت       ساختند، رفتارهاي غيراصولي را با رفقايي كه در رده         انشعاب فراهم مي  
هـا   شد و انشـعـاب       انبار مي عموماً سؤاالت اين رفقا روي هم تل.   شدند قرار داشتند موجب مي   

اين روند ناسالم رفته رفته دلسردي رفقـاي بـدنـه            .   گستراند آلود بر روي آنها مي     اي ابهام  سايه
هـا   هاي اجتماعي و ارتباط سازمان بـا تـوده        سازمان را موجب گشته و از تأثير آنان در حركت         

 . توان تعبير نمود روندي كه آن را به مرگ سياسي مي. كاست مي
توجـهـي، بـرخـوردهـاي         عدم اطالع، بي.        دراين انشعابات عوامل گوناگوني دخالت داشتند   

 لنينيستي در يروز اختالفات، فقر تـئـوريـك          -كارهاي ماركسيستي     سطحي و دگماتيك به راه    
طلبانه راست در سازمان از جملـه ايـن           عميق رهبران و كادرهاي سازماني و گرايشات فرصت       

 . آيند شمار مي موارد به
ولي .   كاهد، عموماً تأثيري منفي و ناخوشايند دارد           از آنجائيكه انشعاب توان تشكيالتي را مي      

انشعاب اقلـيـت و     .   تواند باشد اي موارد امري الزم و پويا نيز مي      نبايستي انكار نمود كه در پاره     
مشي آنهـا بـا      هاي فدائي بدليل اختاالفاتي فاحش و حتي متضاد در خط          تر جدائي چريك   پيش

صرفنظر از ضـرورت ايـن         .   اكثريت سازمان نه تنها قابل پيش بيني بلكه ضرورتي عيني بود        
اي را از جانب هـردو       اقليت رفتارهاي نامناسب و غيررفيقانه      ها يا عكس آن، در انشعاب      انشعاب

مصادره اموال سازماني و راضي نبودن به تقسيمي منطقي و مـتـنـاسـب،                .   طرف شاهد بوديم  
ايـن دو    .   هاي ناروا ضرورت اجتناب ناپذير اين انشعاب نبـود         هاي غير اخالقي، تهمت    يارگيري

سازمان عليرغم جدائي تشكيالتي  وعدم امكان ادامه حيات در قالب يـك حـزب، حـداقـل                   
اي  هاي متقابل دو سازمان را حتي به شكل همكاري جـبـهـه             كاري توانستند و الزم بود هم     مي

هاي آنروزي هرروز بيشتر از قبل تشديد  متأسفانه نه تنها چنين نشد، بلكه خصومت    .   ادامه دهند 
 .يافته و به تقابل سياسي در شكلي ناميمون فراروئيد

هاي جناح چـپ و       قابل قبولي وجود داشت، اما انشعاب  هاي قبلي توجيه      اگر براي انشعاب 
بين اين رفقا و سازمان فدائيان خلق اكثريت به .   ي برخوردار نبود    آذر از چنين توجيه    16پيروان  

مشي سياسي و باورهاي تئوريك مرزهاي محسوسي وجود نداشت، اختالفات بيشتـر           لحاظ خط 
مشـي   هايي متضاد در خط    اي بود، تا اختالفي ايدئولوژِك و تفاوت       سياسي و تشكيالتي و سليقه    

 .     سياسي
     سازمان و هيچ يك از منشعبين نتوانستند پس از انشعاب به صفوف نابسامان خود نظـم و       

از آن   .   آمد اين رفتارهاي نسنـجـيـده بـودنـد        انشعابات و انفعاالت بعدي پي    .   انسجامي بدهند 
. مانده اسـت  اش تنها چند اسم با افرادي معدود باقي اي سازمان با توان تشكيالتي و قدرت توده     

 آذر كـه در    16از طنز روزگار آنكه سرنوشت مشترك سازمان ما و باقي ماندگان پيروان بيانيه              
ند، استـيـالي    اي ديگر از رفقا حول سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران گرد هم آمده      اتحاد با پاره  

شايد اين سخنان لنين مصداق حال ما و رفقاي منشـعـب    .   تفكر راست و ليبراليستي بوده است     
خود و بدون توجه باعث به هدر رفتن يـا     هر تشكيالت و سازماني بيجا و بي”از سازمان باشد،  

ترين تشكيالت يا سازماني است كه در بيـن        از بين رفتن نيروهاي مؤثر و كارآمدش شود خائن        
 “.ها رازش فاش خواهد شد توده

ي از اعضاء و هواداران سازمان فدائيان خـلـق ايـران        قابل توجه  تعداد 1360     آذر ماه سال    
 16اكثريت در مخالفت با سياست ائتالف سازمان باحزب توده ايران، تحت نام پيروان بيانـيـة        

همراه زنده يادان هيبت اهللا معيني، بهروز سليـمـانـي،       علي كشتگر به  .   آذر از سازمان جدا شدند    
ترين رفقاي سازماني بودند كـه بـا ايـن            رودي از شناخته شده    زاد و منوچهر هليل    مهرداد پاك 

 نگاهي ديگر به 

 60 آذر سال 16چهارمين انشعاب سازمان در 
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وحـدت  .    شكلي آشكار بـخـود گـرفـت      1359اختالفات از پلنوم . انشعاب از سازمان ما رفتند 
سازمان با حزب توده كه در دستور كار اين پلنوم قرار داشت در حقيقت عامل اصـلـي ايـن                    

 . رفت انشقاق بشمار مي
بيـنـش اول از آن         .        در اين پلنوم دو بينش متفاوت در رابطه با امر وحدت وجود داشت            

تـريـن     آذر موسوم شدند، علي كشتگر بعنوان مطرح       16رفقايي بود كه بعدها به پيروان بيانيه        
اين بينش برآن بود كه براي وحدت، ابتـدا بـايـد امـر                .   گرديد نماينده اين بينش معرفي مي    

وحدت و برنامه حزب توده و موقعيت اين حزب در جنبش به دقت مورد مطالعه و بـررسـي                
تا پس از حصول نظرات مـوافـق در مـورد              .   قرار گيرد، و نظرات اعضاء در نظر گرفته شود        

بينش دوم كـه    .  وحدت ايدئولوژيك تالش و سعي براي ايجاد يك تشكيالت واحد آغاز شود 
از آن رفقاي اكثريت هيئت سياسي سازمان بود و فرخ نگهدار بعنوان نماينده بارز اين بينـش                 

شد، برآن بود كه اين شكل از پروسه وحدت مايه اتالف وقت و هدر دادن انـرژي                  مطرح مي 
و طرح آن را بدين شكل در واقع مخالفت با حزب توده ايران و امر وحـدت           .   باشد سازمان مي 

آنان ابراز تمايل خود به وحدت سازمان با حزب بشكلي سريـع و بـدون طـي                    .   دانستند مي
 .نمودند مراحل قانوني و اصولي را پنهان نمي

اي تـوسـط      ها و اختالفات شديد آغاز گرديد و با صدور بـيـانـيـه                   از همين جا كشمكش   
در اين بـيـانـيـه از اعضـاء و            .    شكلي جدي بخود گرفت1360 آذر ماه 16در “  انشعابيون” 

واحدهاي سازماني براي حركت در راستاي برگزاري اولين كنگرة سازماني بـا دسـتـور كـار            
گروه نگهدار .   رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي پروسه وحدت دعوت بعمل آمده بود        

انتشار اعالمـيـه مـزبـور را         .   چون با برگزاري كنگره مخالف بودند ”يون وحدت“معروف به  
 آذر   28اي، در  مخالفت با نظرات اكثريت رهبري قلمداد نموده و با دادن اولتيماتوم يك هفته    

اين رفتار نابخردانه چهارمين انشـعـاب       .   رودي را از سازمان اخراج نمودند      ماه  كشتگر و هليل    
البته دور از انصاف خواهد بود كه فراموش كنيم، انشعـابـيـون از               .   سازمان را رسميت بخشيد   

ها قبل مقدمات انشعاب را تدارك ديده و با رفتارهايي غير دمكراتيك شروع به يارگيري          مدت
 . و مصادره اموال سازماني نموده بودند

. بار نيز بازار تهمت و افتراء، البته با شدتي بيشتر از موارد قبلـي گـرم بـود                         متأسفانه اين 
سران سازمان و حزب توده خصوصاً شخص فرخ نگهدار و نورالدين كيانوري براي بايكوت و               

چون دشمنان حزب توده، عوامل امپرياليسم، عـوامـل       ها از الفاظي هم    منكوب نمودن انشعابي  
در اين ميان فـقـدان    .   رفت جمهوري اسالمي استفاده كردند     مخرب و موانع شكوفايي و پيش     

دموكراسي و عدم توجه به مسايل دموكراتيك درون تشكيالتي به روندي كه سازمان را در              
از آنجائيكه امـر    .   رساند راند، كمك مي   راستاي اطاعت كوركورانه از حزب توده ايران پيش مي        

جو حاكم بر سـازمـان   .   اي براي ادغام سازمان در حزب توده تبديل شده بود        وحدت به پروسه  
گرديد تا از ابراز مخالفت و انعكاس صداهاي متفاوت ممانعت بعمل        ما هم بشكلي طراحي مي    

رودي كـه     رفيق هـلـيـل    .   رودي انجام گرفت   ياد رفيق هليل   آورترين برخورد با زنده    شرم.   آيد
واسطه همين امر دستĤويز مناسبي براي زير سؤال         كرده رشته اقتصاد از آمريكا بود، به       تحصيل

از .   بردن نيت و اهداف منشعبين توسط رهبري سازمان و شخص فـرخ نـگـهـدار گـرديـد                    
ترين شرايط توان محدود سازمان را معطوف مسائل       آمدهاي منفي انشعاب آنكه در بحراني      پي

 . اي نمود و زمينه را براي تقويت گرايشات راست در سازمان مهيا ساخت حاشيه
تأسي از حزب توده با آغاز يورش جمهوري اسالمي به دسـتـĤوردهـاي             سازمان ما كه در     

مستقل و درستي را       گيري خواه نتوانسته بود، موضع    انقالب و سركوب نيروهاي مبارز و ترقي      
ايـن رونـد     .    آذر ضربه مهلكي را متحمل گـرديـد  16با انشعاب رفقاي پيرو بيانيه . اتخاذ كند 

ضربه شديدي را بر وحدت نيروهاي دمكراتيك وارد ساخت، و جمهوري اسالمي را بيـش از            
طولي نكشيد كه حزب توده و سازمـان    .   تر نمود  پيش در يورش به دستĤوردهاي انقالب جري      

الشعاع اين وقايع قرار     هاي رژيم واقع گرديد، و امر وحدت نيز تحت         ما هم در معرض سركوب    
سازمان ما و حزب توده نه تنها از اين اقدام نابخردانه طرفي نبستند، بلكه مـوجـبـات                  .   گرفت

در اين ميان رفـتـار حـزب      .   دوري و تشتت نيروهاي سياسي كشورمان را هم فراهم ساختند         
امري كه پس از گذشـت  .   ترس نيروهاي سياسي را براي نزديكي با اين حزب دوچندان نمود          

 .  سال هنوز بقوت خود باقي است27
ها حائز اهميـت اسـت،             سخن آخر، آنچه كه براي جنبش چپ ايران پس از گذشت سال           

انشعاب تنها گزينه براي حـل     .   اي است كه بهاي گزافي براي آن پرداخته است         كسب تجربه 
جنبش چپ و دمكراتيك ايران از تشتت و پراكندگي نيروهـاي           .   اختالفات و ادامه مبارزه نبود    

هاي كذائي آنچه كه مد نظر       ها و استقالل   در اين دوري جستن   .   برد اش بشدت رنج مي    نحيف
هاي دمكراتـيـك كشـورمـان         هاي زحمتكش و حركت    خواه توده  نيست، منافع جنبش عدالت   

 !!!  شايد هم تقاليي براي تسكين درد خود محوري اين دوستان باشد. باشد مي
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 آذر آذربايـجـان   21رهايي بخش مردم زحمتكش ايران نهضت        در تاريخ جنبش  
راز ماندگاري اين حركت ملي و دمكراتيك عليـرغـم          .   اي داشته است   نقش برجسته 

هـاي مـلـي و         آن در تالش گسترده اين حكومت براي تحقق خواست          عمر كوتاه 
هاي كار و زحمت، دهقانان و اقشار وسيـع مـردم بـوده           دمكراتيك و طبقاتي توده   

 .    است
   آذر، نهضتي عميقاً دمكراتيك و مردمي بود، كه توانست دستـگـاه            21     نهضت  

ها و نهادهاي دولتي را برمبنـاي        فاسد پهلوي را در آذربايجان درهم شكسته، ارگان       
. دمكراتيك سازمان دهد، مجلس مؤسسان را تشكيل و حكومت ملي را پي بـريـزد              

ترين طبقـات    ترين دليل برخلقي و دمكراتيك بودن اين حكومت آن كه وسيع           عمده
 .گرفت و قشرهاي اجتماعي را دربرمي

 آذر ضربه نيرومندي بر مواضع استبداد و امپرياليسم و نـيـروهـاي               21     نهضت  
اين نهضت كه با هدف استقـالل و آزادي           .   ارتجاعي در كشور و منطقه وارد آورد      

هاي غير فارس شكل گرفته بود، ضامـن   واقعي براي ايران و رفع ستم ملي از مليت   
، استقالل و جزئي از نهضت انقالبـي ايـران بـوده               گاه معتبري براي آزادي    و تكيه 
 .  كه مورد استقبال عمومي مردم ايران قرار گرفت. است

هاي كارگري نقش بسزائي در در          حكومت ملي با مساعدت در تأسيس اتحاديه      
همچنين با تقسيم اراضي در بيـن    .   رشد و تكامل جنبش كارگري ايران داشته است       
حكومـت  .   هايي در جنبش دهقاني بود    دهقانان و روستائيان فاقد زمين موجد حركت      

هي ملي   ملي با آزادي زبان و تحصيل به زبان مادري امكان رفع ستم ملي از اقليت              
هاي گسترده عمراني    با ايجاد كارخانه هاي صنعتي، اجراي برنامه      .   را عينيت بخشيد  

هـاي اقـتـصـادي و          هاي اوليه را براي رفع عقب ماندگـي        و تأسيس دانشگاه گام   
در حكومت ملي آذربايجان براي اولين بار زنان حق شركـت در             .   فرهنگي برداشت 

انتخابات را بدست آوردند و از حقوق مساوي با مردان در تمام شئون اجـتـمـاعـي              
هـاي   اش مسبب تحوالتي زياد و گام   ساله حكومت ملي در عمر يك    .   برخوردار شدند 

 . روز  بوده است  ساله پهلوي تا آن25بلندي به پيش، در مقايسه با حكومت 
هـاي        متأسفانه يورش ارتجاع پهلوي به ياري امپرياليسم آمريكا كه با قتل عـام      

آورد  گسترده و غارت و ويراني در سراسر آذربايجان همراه بـود، تـوانسـت دسـت                 
در شكست اين نهضت دمكراتيك . دمكراتيك خلق آذربايجان را در نطفه خفه سازد
روزهاي نخست و اتكاي بيش از         بايستي به اشتباه رهبران فرقه دمكرات، تندروي      

 . حد به شوروي نيز اشاره نمود
داري در بخشي از كشورمان   آذر بعنوان يگانه تجربه چپ در جكومت     21    نهضت  
ي   وري قرار داشت با پيـشـيـنـه         در رأس اين حكومت سيد جعفر پيشه      .   مطرح است 

 نفر دكتر تقـي ارانـي،     53دهها سال فعاليت در حزب كمونيست، همكاري با گروه          
چنين  هاي كمونيستي و هم ها زندان براي دفاع از عقايد و بخاطر فعاليت تحمل سال

تـوان از     وري مـي    همراه پيشـه  به.   همكاري با كمينترن و احزاب كمونيستي جهان      
اش از    ها و قوت  آذر با تمامي ضعف21.   هم نام برد . . .   ابراهيمي، پادگان دانشيان و     

 .هاست آن كمونيست
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 جمع بندي درس هاي شانزده آذر 
 دانشجويان سوسياليست دانشگاه هاي ايران 

 

    بزرگداشت شانزدهم آذر در سال جاري از حيث گستردگي و تنوع مراكزي كه در آنـهـا       
مراسم روز دانشجو برگزار شد و نيز عمق اعتراضي مطالبات و شعارها، مقطع مـهـمـي در             

در حالي كه حـاكـمـيـت از        .   تحوالت جنبش دانشجويي در سالهاي اخير به شمار مي رود         
مدتها پيش جنبش و فعالين دانشجويي را تحت فشار زايد الوصفي قرار داده بود و انـواع و             
اقسام روشهاي ارعاب و سركوب بي سابقه را در مقابل آنان به كار گرفته بود، دانشجويـان                 
در ابعاد وسيع و قابل توجه پا به ميدان نهادند و با ايستادگي تمام عيار در مقابل حاكميـت،                   

امسال، نمايندگان حاكميت از جناحهاي گوناگون و در رده           .   روز دانشجو را گرامي داشتند    
سيد محمد خاتمي نيز بـا    .    آذر را نيافتند     16هاي مختلف ياراي حضور در دانشگاه در روز         

يك هفته تاخير و در سالني كه هوادارانش از مدتي قبل از آغاز رسمي مراسم صندلي ها را                  
اشغال كرده بودند، در مراسم فرمايشي و گلخانه اي بخشي از دفتر تحكيم وحدت شركـت                

انـقـالب   “  كرد؛ به دفاع تمام عيار از حاكميت پرداخت، به شكلي جانانه و قـاطـعـانـه از             
امسال بسيجي ها و جبهـه  .   را مورد تفقّد قرار داد“     بسيج دانشجويي“  دفاع كرد و    “     فرهنگي

اكـنـون   .   ساني در رابطه با جنبش دانشجويي ايفا كردنـد        ¬مشاركتي ها نقش مشابه و يك     
تكليف جنبش دانشجويي كه تمام قد در مقابل حاكميت و جناحهاي گوناگون آن برخاستـه         
است، با خاتمي و جبهه مشاركتي ها ديگر كامال روشن است؛ همان گونه كه پيش از ايـن                  

 . مشخص بود “  بسيج دانشجويي“ با احمدي نژاد و 
 آذر را عالوه بر تقابـل  16هاي  ¬     خصلت ديگر بدنه دانشجويي شركت كننده در مراسم       

و مرزبندي تمام عيار با حاكميت و جناحهاي مختلف آن، نوعي راديكاليسم خـودجـوش و                 
دهد كه ريشه در وضعيـت عـيـنـي           ¬خود انگيخته در اهداف و سبك فعاليت تشكيل مي        

جامعه و جنبش دانشجويي دارد و هنوز به تكامل، پختگي و خود آگاهي سياسي الزم دست     
توان در اعـتـراضـات      ¬جلوه هاي گوناگون اين راديكاليسم خود جوش را مي      .   نيافته است 

مختلف دانشجويي در يك سال گذشته كه عمدتا بر مبناي مسايل صنفي صورت گـرفـت،              
اين راديكاليسم از مرزهاي حاكميت و جريانات وابسته بـه آن بـه شـكـل           .   مشاهده كرد 

قاطعانه گذر كرده است اما هنوز به بديل و چشم انداز سياسي و تشكل و سـازمـانـدهـي                
ليبراليسم راست و محافظه كار ايراني كه بـا         .   مستقل و مناسب خود دست پيدا نكرده است       

هزار رشته مرئي و نامرئي به بخشهايي از حاكميت متصل است قادر به نمايـنـدگـي ايـن                  
راديكاليسم نيست و چپ نيز با ركود و بحراني كه از سال گذشته بر آن عارض شده اسـت،        
هنوز قادر نشده است خود را در قامت بديل همه جانبه و نماينده اين راديكاليسم عـرضـه                   

سرنوشت و تحوالت آتي اين موج راديكاليسم مشخص كننده وضعيـت و خصـلـت                 .   كند
 . جنبش دانشجويي در مراحل بعدي خواهد بود 

     دفتر تحكيم وحدت در مراسم شانزده امسال در دانشگاه تهران به مدد ضعف و بحـران     
شد وزنه و سنگيـنـي حضـور چـپ و نـيـز                  ¬چپ، دست باال را داشت اما به خوبي مي        

كار ايـن جـريـان       ¬راديكاليسم موجود در بين توده دانشجويان را بر شعارها و حتي سبك           
تحكيم وحدت در اين مراسم مطلقاً صحبتي از پروژه انتخاباتي خـود بـراي         .   مشاهده كرد 
كه دوباره در انتهاي تـونـل اصـالح      “    نوري“  در آن و ! )   ؟(“ مشاركت انتقادي“ سال آينده و  

شعارهاي چپ در رابـطـه بـا         .   طلبي حكومتي مشاهده كرده است، صحبتي به ميان نياورد        
را عينا بر پالكاردهاي خود كـپـي كـرد؛        . . .   و “     نه به اعدام  “  و  “     آزادي زن، آزادي جامعه   “  

موجود در جنبش دانشجويي را در اظهارنظرهايشان علنـاً        “     تنوع ايدئولوژيك “  سخنگويانش  
 . سخن راندند“  گرايي گرايشهاي گوناگون دانشجويي¬اتحاد و هم“ پذيرفتند و از 

     چپ نيز با حضور در مراسم هاي برگزار شده در شهرستانها از جمله مازندران و شيراز و       
به شكلي محدودتر در تهران، نشان داد كه ضربات سنگين سال گذشته نيروهاي امنيـتـي                

دانشجويان سوسياليست نيز با هدف .   قادر نبوده است كه آن را يكسره از ميدان بيرون براند  
در اين  .   عمومي باال بردن تاثير عمومي چپ، در مراسم هاي تهران و شيراز شركت جستند             

هاي چپ دانشجويي بخشي از توان خود را در ايـن مـدت       ¬ميان متاسفانه برخي گرايش   
مصروف آن كردند تا گزارشهاي مستند ما درباره حضور دانشجويان سوسياليست در مراسم             
دانشگاه شيراز را مخدوش جلوه دهند و به اين شكل عمق سكتاريسم رسـوخ كـرده در                    

بـودن دانشـجـويـان       “      مجـازي “  اينان كه تا ديروز از     .   صفوف خود را به نمايش گذاشتند     
سوسياليست سخن مي راندند، اكنون كه با تكثير نسبتا گسترده بيانيه هاي دانشـجـويـان               
سوسياليست در تهران و حضور در مراسم شيراز روبرو شده بودند، با اسـتـداللـي مشـابـه                    

دانشجـوي  “  استدالل روزنامه كيهان به تكرار اين ادعاي عجيب مي پرداختند كه اين افراد           
بدين ! “ از دانشگاههاي ديگر شهر شيراز به اين مراسم آمده اند“ و “  دانشگاه شيراز نبوده اند

خـبـرنـامـه     “  از جمله    ( ترتيب در حالي كه دفتر تحكيم وحدت و رسانه هاي وابسته به آن              
با اضافه كـردن دو      “    چپ“  در اين مورد چيزي بيان ننموده بودند، اين دوستان  )   “   اميركبير

از مراسم شيـراز، عـمـال در        “    خبرنامه اميركبير“  خط از جانب خودشان به انتهاي گزارش      
جهت اثبات اين مساله تالش مي نمودند كه چپ ها حضوري در مـراسـم شـانـزده آذر                    

اين در حالي است كه ما صرف نظر از تفاوتي كه بيـن بـرخـي                 !   دانشگاه شيراز نداشته اند   
دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب و بدنه آنها به ويژه در شهرستانها قـائـل         “     رهبران“  

هستيم، از حضور رفقاي آزادي خواه و برابري طلب مازندران در مراسم شانزده آذر بسـيـار                 
خوشنود شده و آن را گام مثبت و موثري در راستاي ايفاي نقش چپ در مراسم شانزده آذر              

ما از حاكميت اين سنخ از سكتاريسم عريان بر بخشهايي از چـپ         .   امسال ارزيابي مي كنيم   
دانشجويي ابراز تاسف مي كنيم كه به دست و تحريك كساني صورت مي گيرد كه خود در  
خارج از كشور مستقر شده اند و در عين بي پرنسيبي سياسي از تريبون و استوديويـي كـه               

زاده و مسئوالن كيهان سلطنت طلب لندن از طريق آن به سخن پـراكـنـي                 ¬امثال نوري 
چپ دانشجويي در داخـل    “    نمايندگان“  يان و   “   سخنگو“  مشغولند، وظايف خود را به عنوان       

 . كشور به انجام مي رسانند 
     بخش چپ جنبش دانشجويي بايد به مباحثه و كسب تجربيات عملي پيرامون الزامـات              
و نتايج اين درك صحيح دست پيدا كند كه بهترين راه تحصيل دستاورد و رسـيـدن بـه                     
مطالبات، از خالل سازمان دادن يك جنبش اجتماعي قدرتمند و فراگير به دست مي آيد و       
بهترين روش راديكاليزه نمودن يك جنبش، پيوند دادن آن با مبارزات ظفرمند تـوده اي                  
. است كه به هيچ امري جز پيشرفت و ارتقاي جنبش و مبارزات آن مقيد و متعهد نـبـاشـد      
. تجربيات جنبش دانشجويي در يكساله اخير بر صحت چنين آموزه هايي گواهي مي دهنـد            
در چنين زمينه اي است كه مي توان به طرح استراتژي سوسياليسـتـي بـراي جـنـبـش                     
دانشجويي پرداخت و به نماينده، سازمان دهنده و هدايت گر راديكاليسـم خـودجـوش و                  
خودانگيخته موجود در آن بدل شد و در ادامه، مبارزات پرتحرك جنبش دانشجويي را از بن    

 . به شاهراه مبارزه طبقاتي كشاند“  گذار از سنت به مدرنيته“ و “  جامعه مدني“ بست 
 

 اي دانشجويي  پيش به سوي ايجاد تشكل مستقل و توده

 زنده باد همبستگي طبقاتي 

 زنده باد سوسياليسم 
 
 دانشجويان سوسياليست دانشگاههاي ايران 
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     پيروزي اكتبر كه از آن بعنوان پيروزي تاريخي كار بر سرمايه نام بـرديـم، در                  
ها در شـرايـط    هاي ماركس و كاربست پوياي اين تئوري      حقيقت تحقق عيني تئوري   

ايـن انـقـالب      .   مشخص روسيه براي پيروزي انقالب سوسياليستي توسط لنين بود        
هاي عيني و ذهني و با ايجاد زيربناي تـولـيـد          توانست با جبران برخي عقب ماندگي     

ايـن  .   هاي بزرگـي بـردارد      مادي الزم در راستاي استقرار سوسياليسم در جامعه گام        
انقالب شعار صلح را مطرح ساخت و به تمام جهانيان يگانه راه درست حل مسـئلـه                 

هاي ملي و ايجاد حقوق      هاي مادي خصومت   ملي را نشان داد و به ازميان بردن پايه        
ترين دستĤوردهاي عيني انقالب اكتبر؛ تأثير آن بر رشد  برجسته. ها پرداخت برابر خلق

حق كار، مسـكـن، بـهـداشـت،          ( و ارتقاء جايگاه و مقام انسان و حقوق اوليه انساني         
اكتبر توانست با تعرض به زيربناي اقـتـصـادي نـظـام               .   بود. . . )   تحصيل رايگان و    
داري  ها را ملي و نظام زمين      ها، و زمين   آهن، بانك  داري صنايع، راه   استثماري سرمايه 
 .ها را در مقياسي كالن از بين ببرد عدالتي را لغو نمايد و بي

بـخـش و      هاي رهايي       پيروزي بر فاشيسم و درهم كوبيدن آن، كمك به جنبش         
كمك انترناسيوناليستي به انقالبيون جهان، ازجمله دستĤوردهاي نظام سوسياليستـي          

مـانـده،    نقش اكتبر در صلح جهاني، حل مسئله ملي، توسعه كشورهاي عقـب           .   بودند
استقالل كشورهاي پيراموني و لغو قراردادهاي استعماري تزاري با كشورهاي تحـت      

المللي و تحـوالت     سلطه، همراه با تأثيرات شگرف و انكار ناپذير آن بر مناسبات بين           
 .هاي جهان زدوده نخواهد شد جهاني هرگز از تاريخ بشري و ذهن خلق

     انقالب اكتبر سرآغاز رهائي ملل تحت ستم بود، كه مرحله نويني را در مسـيـر                 
تكاملي دنياي مستعمرات و نيمه مستعمرات جهان گشود و سيستم مسـتـعـمـراتـي                
امپرياليستي را دچار بحران ساخت و موجب تسريع انقالبات دمكراتيك و مـلـي بـا          

اكتبر همچنين تناقضات داخلي اردوگاه .   محتوي ضدامپرياليستي و ضدفئودالي گشت    
اكتبر تعادل  .   تر نمود  را عميق   ايدئولوژيك آن  -امپرياليستي را تشديد و بحران سياسي     

حال پيروزي آن  برهم زد، و درعين  نيروها را در عرصه جهاني به ضرر اردوي سرمايه
اي عاري از  ها گرديد و اشتياق انسان را به جامعه موجب رشد روزافزون آگاهي انسان    

 .تر اكتبر جهان را دگرگون ساخت بعبارتي دقيق. استثمار آشكار كرد
بار و گيج كـنـنـده         هاي پاياني قرن بيستم شاهد تحوالتي دردناك، فاجعه             سال

شكست و فروپاشي اتحاد شوروي و اردوگاه سوسياليستي در اروپاي شرقي و            .   بوديم
 ايـدئـولـوژي كـه نـظـام             -داري به ايدئولوژي نئوليبراليسم      تسليح جهان سرمايه  

نمود و جبر تاريخ را در ابدي بـودن          اي طبيعي و ابدي جلوه مي      داري را پديده   سرمايه
هـاي   ايدئولوگ.   آمد اين شكست بود      و يكه تازي جهان سرمايه پي       -ديد سرمايه مي 

را نشان از ناكارآمدي سوسياليسم دانسته و پايان         گرد تاريخي    داري اين عقب   سرمايه
داري، شناخت و تحليـل   فارغ از ادعاي مدافعين سرمايه.  سوسياليسم را نتيجه گرفتند 

علل پيدايش و شكست اكتبر براي كارگران و مبارزين كمونيست در ادامه راهشـان               
هاي ما براي تحليل شكست سوسيالـيـسـم در       شايد هنوز داشته  .   حائز اهميت است  

عملـي   شوروي ناكافي باشد، اما اين دليلي كافي براي بي         
 .ما در تبيين چرايي اين واقعه تاريخي نخواهدبود

     اگر به محاصره اقتصادي سوسـيـالـيـسـم تـوسـط              
هاي داخلي، جنگ جهاني دوم، جنگ       داري، جنگ  سرمايه

سرد و مسابقه تسليحاتي بعنوان عوامل بيروني شكـسـت          
نفع  بـوركـراسـي       تضعيف دمكراسي مشاركتي به   .   بنگريم

حزبي، مخدوش شدن مرزهاي حزب و دولت، فـداشـدن      
اصل مبارزه طبقاتي، تفسير مالكيت اجتماعي به مالكيـت         
دولتي كه خود بطور منطقي موجب تضعيف مـالـكـيـت             

و يكمين سالگرد انقالب اكتبر، وقـوع ايـن حـركـت                 اكتبر مصادف بود با نود     25
شك يكي از بزرگترين حوادث تـاريـخ      هاي آغازين قرن بيستم بي     ساز در سال   دوران

لـرزه درآورد،     داري را بـه  هاي نظام سرمايه انقالبي كه پايه.   شود بشري محسوب مي  
اي از زنجير نظام امپرياليستي را گسست و بزرگترين تـجـربـه كـارگـران و                     حلقه

. ها را در راستاي برقراي نظامي عاري از استثمار رقـم زد              زحمتكشان و كمونيست  
 .نهايت آنكه مرحله نويني را در مسير تكاملي بشر گشود

 سال از اين واقعه، انقالب اكتبر همچنان مورد عالقه كارگـران و        91     با گذشت   
همچنانكه موضوع بحث و مجادله هواداران،      .   داران است  زحمتكشان و نفرت سرمايه   
هاي فراواني براي مطالعه     اين انقالب هنوز پتانسيل   .   باشد منتقدين و دشمنان آن مي    

مشعل اكتبر هنوز در دستان كارگران و زحمتكـشـان فـروزان      .   اندوزي دارد  و تجربه 
 . ناپذير است و خاموشي

ها و كارگران روسيه تـحـت رهـبـري                 اكتبر شاهكار حزب بلشويك، كمونيست    
توان بطور قاطع و سريع اعتراف كرد كه اين انقالب اكتبر بـا      مي“  .   داهيانه لنين بود  

ترين و پربارتريـن     ترديد اين انقالب را جسورانه     بي.   هيچ انقالبي قابل مقايسه نيست    
با اين اقدام بود كه انسـان       .   اقدام بشريت زحمتكش در تمام طول تاريخ بايد دانست        

معاصر ناباوري خود را به نظم حاكم بر جهان، نظمي كه در آن نابرابري، محروميت               
ترين شكل ممكن  شد، به روشن و انقياد اكثريت قاطع مردم امري طبيعي و ابدي مي         

 )  محمدرضا شالگوني-كدام سوسياليسم(“ .بيان كرد
ها راهي براي خاتمه جنگ و آغاز انـقـالب جـهـانـي                     اكتبر كه از ديد بلشويك    

براي هميشه قلب تپنده كارگران و زحمتكشان جهان براي آزادي،           .   سوسياليسم بود 
عليرغم فروپاشي شوروي بايد اذعان نمود كه . عدالت و سوسياليسم باقي خواهد ماند
 سال در جايگاه خود ماندگار اسـت، و از        91انقالب اكتبر همچنان پس از گذشت  

هاي عيني و تاريخي سوسياليسم هنوز هم بعنـوان يـك ضـرورت             ديدگاه ضرورت 
طور انكارناپذيري بـه اثـبـات         داري به  تاريخي برتري خود را نسبت به نظام سرمايه       

 .رسانده است
. هـايـش بـود          اكتبر جزئي از تالش بشريت براي دستيابي به آرمانها و ايـدهـĤل            

اكتبر ناباوري انسان . پيروزي اكتبر، را بايد پيروزي تاريخي كار بر سرمايه بشمار آورد
. ترين شكل ممكن بيان نمـود   معاصر را به نظام حاكم و امكان تغيير آن را به روشن           

شكل نويني از حـكـومـت      “   دست شوراها همه قدرت به“  انقالب اكتبر با طرح شعار  
هرچند رهبران اكتبر و شـخـص       .   يعني حكومت شورايي را به جهانيان معرفي كرد 

اي بـراي     را تنها شيـوه    شمول بودن نظام شورائي را نداشتند و آن        لنين ادعاي جهان  
دانستند، اما با گذشت  نـزديـك    حاكميت كارگران و زحمتكشان در كشور روسيه مي    

است كه نـظـام شـورايـي        ها حاكي از آن به يك قرن از اين اقدام جسورانه، واقعيت    
اي است كه بشر تاكنون تجربه كـرده          ترين شكل حكومتي شناخته شده     دمكراتيك

تجربه روزهاي آغازين اكتبر نشان داد كه دمكراسي شورايي توان و پتانسيـل             .   است
هـا را در       را دارد كـه مشـاركـت گسـتـرده تـوده               آن

 .سازد هاي اجتماعي فراهم  گيري تصميم
هـاي        بدون شك انقالب اكتبر در تمـامـي عـرصـه          

اجتماعي جهان تأثيرات انكارناپذيري برجاي گـذاشـتـه          
توان نقـطـه آغـازيـن رونـد            انقالب اكتبر را مي   .   است

فروپاشي نظام استعماري ناميد، كه توانست همه استثمار        
شوندگان جهان را كه در زير ستم امپرياليسم بودند بـه            

وجود آوردن جامعه نـويـن       اكتبر امكان به  .   حركت درآورد 
 .سوسياليستي را از قوه به فعل درآورد

 هاي روسيه آورد جاودانه كارگران و كمونيست انقالب اكتبر دست
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گيري سوسيال فوروم جهاني از فعالين صلح، حقوق بشر، مخالـفـيـن       كارگري، شكل 
. . .  هاي ملـي و        نژادپرستي، مدافعان محيط زيست، فعالين زنان، كارگران و جنبش        

 . همگي نشان از واقعيتي انكار ناپذير مبني بر ادامه مبارزه طبقاتي دارد
خـط بـطـالن      “  پايان تاريخ“ داري خود بشكلي آشكار بر تز       بحران اخير سرمايه 

داري با دادن آدرس انحرافي سعي در القـاي          پردازان سرمايه  هرچند كه نظريه  .   كشيد
داري، بـلـكـه       اين باورند كه اين بحران نه يك بحران ساختاري در نظام سرمـايـه             

بحراني مالي يا اقتصادي است، و حداكثر از آن بعنوان بحران نئوليبـرالـيـسـم يـاد                   
خواهند توضيح دهند، كه نئوليبراليسم زاده كدام مناسبات اجتماعي  آنها نمي.   كنند مي

 است؟ 
خـواهـان آمـريـكـا              نئوليبراليسم  درپي شكست اقتصادي با شكست جمهـوري     

اي هولناك به نظام     ها مكمل ضربه   اين شكست .   متحمل شكست سياسي نيز گرديد    
داري مـوجـب رشـد         واقعيت آنست كه هر بحران نظام سرمايه      .   داري بودند  سرمايه

تفكرات سوسياليستي بوده و گرايش به سوسياليسم را در ابعادي وسيع بدنبال خواهد       
دنبال بحران اخير كه بي بـي سـي از آن          هاي ماركس به مراجعه به نوشته.   داشت

اكـتـبـر    “  كند، گوياتر از هر توضيحي است،كـه     ياد مي“     بازگشت ماركس “  عنوان   به
 . “ همچنان زنده است و مبارزه براي اهداف هنوز ادامه دارد 

     پس از شكست سوسياليسم و فروپاشي شوروي همواره اين سؤال مطرح اسـت          
كه آيا شكست سرنوشت محتوم تجربه سوسياليسم در شوروي بود؟ آيا امـكـان آن         

بهاي كارگران روسيه را از اين سرنوشت نامـيـمـون        آورد گران  وجود داشت كه دست   
داري تجربـه    هاي جهان سرمايه   ها و دشمني   نظر ما عليرغم توطئه    رهايي بخشيد؟ به  
اگر دمكراسي از حيـات   .    سال اينگونه رقم نخورد    70توانست پس از     سوسياليسم مي 

هاي داخـلـي،      بست، اگر كارگراني كه در جنگ      اجتماعي كشور شوراها رخت برنمي    
آنگونه حمـاسـه آفـريـده       ... هاي سرخ و  جنگ جهاني دوم، جنگ اسپانيا و در شنبه 

اگر حكومت در   .   شدند ها بازگردانده نمي هاي حزبي به كارخانه    نفع بوركرات  بودند، به 
هـاي   هاي مطيع و فرمانبردار زمـيـنـه رشـد انسـان               طي هفتاد سال بجاي انسان    

اگر حزب بجاي حذف هزاران كمونـيـسـت         .   ساخت سوسياليستي منتقد را فراهم مي    
و .   نمود امكان پويايي اعضاي حزبي را مهيا مي“    بريا“  و “     استالين“  برجسته در دوران    

دهها اگر و اماي ديگر كه هنوز بطور كامل براي ما آشكار نگرديده است، حاكميـت                
 . يافت برآمده از اكتبر همچنان ادامه مي

هرچند امكان آن وجود .   هايش همچنان ادامه دارد    ها و پيروزي        مبارزه با شكست  
ولي احتمـال  .   هايي همراه باشد ها و پيروزي دارد كه مبارزه ما در آينده نيز با شكست    

 . ها باشد عملي كمونيست گر بي تواند توجيه شكست نمي
      اينك بجاي حسرت گذشته الزم است به اين سؤال حياتي پااسخ دهـيـم، آيـا       
تكرار تجربه اكتبر ممكن است؟ ما براين باوريم كه مبارزه طبقاتي خارج از خواست و 

و نتيجه منطقي اين مبارزه نفي استثمار و . اراده ما در بطن جامعه جهاني جريان دارد 
سوسياليسم بعنوان نظامي اجتماعي شنـاخـتـه    .  مالكيت خصوصي بر ابزار توليد است 

بشـريـت دورنـمـايـي جـز           .   داري اسـت    ترين آلترناتيو سرمايه   ترين و منطقي   شده
هاي  چندان دور شاهد حكومت اي نه بدون شك در آينده. سوسياليسم يا بربريت ندارد 

نـقـش كـارگـران پـيـشـرو و              .   سوسياليستي در گوشه و كنار جهان خواهيم بـود        
ها در ياري براي زايمان اجتماعي است،كه سوسياليـسـم نـوزاد خـوش                 كمونيست

اما اگر برداشت ما از تكرار سوسياليسم بشكلي كپي گـونـه از       . باشد سيماي آن مي 
ها ي انتهائي آن باشد، يقينـاً ايـن           حكومت سوسياليستي شوروي بخصوص در دهه     

هـم از جـانـب         ماند تاخواستي آگـاهـانـه، آن         انتظار بيشتر به طنزي تاريخي مي     
مندي از تجربه اكتبر امري حتمي و الزم است، اما كپي بـرداري               بهره.   ها كمونيست

 .شكلي از اين تجربه نافرجام حماقتي سياسي بيش نخواهد بود

دولتي و بالعكس تقويت مالكيت خصوصي گرديد، غير دمكراتيك و غير مشاركـتـي              
ريزي شـده،    تر شدن اقتصاد برنامه    رنگ ريزي متمركز و نهايتاً كم     بودن اقتصاد برنامه  

گرايي و اقتصاد سايه، وجود رهبران بوركرات و نـاكـارآمـد و بـعـضـاً                    رشد مصرف 
كار، همراه با خطاهاي انساني و ضعف درون سيستمي كه اين خـطـاهـا را                   خيانت

هرچند .  نمود، از جمله عوامل داخلي شكست سوسياليسم در شوروي بودند تشديد مي 
كه علل بيروني نقش و اهميت بسزائي در شكست و فروپاشي شوروي و سوسياليسم   

اما به لحاظ ديالكتيكي نقش تعيين كننده علل دروني غيرقابل . اروپاي شرقي داشتند
 . انكار است

.      بدون درس گرفتن از تجربه اكتبر رسيدن به سوسياليسم ناموفق خواهـد بـود              
اكتبر و دستĤوردها . اكتبر به اهداف غايي خود نرسيد ولي تجارب زيادي باقي گذاشت

پيروزي اكتبـر   .   اي در جنبش سوسياليستي نگريست     و بعدي آن را بايد بعنوان تجربه      
هاي زحمتكش بـدون     به زحمتكشان سراسر جهان نشان داد كه طبقه كارگر و توده     

هاي اساسي خود    توانند به آرمان   وجود پيشĤهنگ، بدون وجود حزب طبقه كارگر نمي       
اكتبر بـه مـا آمـوخـت           .   جامه عمل پوشانده و به تحول مادي جامعه توفيق يابند         

روند و بـراحـتـي هـم مسـتـقـر                اجتماعي براحتي از بين نمي     -هاي اقتصادي  نظام
سهل گرفتن مسئله نه تنها كمكي به پيشبرد اهداف انقالب نخواهد نمود، . شوند نمي

 . بلكه تحقق اين امر را نيز به تعويق خواهد انداخت
رفت، شكست سوسياليسم در شوروي و اروپاي شـرقـي                همانگونه كه انتظار مي   

هـاي   عليرعم آنكه ايـدئـولـوگ     .   شادي و خوشحالي اردوي سرمايه را بدنبال داشت    
دميدند، اما خود بهتر از ديـگـران بـه           را مي“    پايان تاريخ“  بورواژي در بوق و كرنا      

شـبـح   “  از اينرو كابوس بازگشت مجـدد        .   داري واقف بودند   هاي نظام سرمايه   ضعف
زدند كه  روز به اين توهم دامن مي آنان شبانه. ساخت آنان را دمي رها نمي“  كمونيسم

شكست شوروي در اولين تجربه خود حاكي از ناتواني و غير منطقي بودن اين نظـام       
ها بباودرانند كه سوسياليسم تنها نظامي ارزشي است، نه  آنها ميخواهند به توده. است

شكـسـت   .   آرماني دست يافتني و نظامي اجتماعي كه امكان برقراري آن وجود دارد           
بايسـتـي بـه ايـن         .    ساله سوسياليسم در شوروي اگرچه تلخ وناگوار بود        70تجربه  

 70داري يادآوري نمود، در عرصه تاريخ اجتماعي  روشنفكران در خدمت نظام سرمايه
سال زمان كوتاهي است، اگر بخواهيم در مقياسي جهانـي ايـن تـجـربـه را بـا                       

داري مقـايسـه كـنـيـم،         از سرمايه هاي پيش داري از فرماسيون  هاي سرمايه  شكست
اي هـفـتـاد سـالـه           خواهيم ديد كه قضاوت در مورد سوسياليسم با توجه به تجربه       

 روزه   70آري انقالب اكتبر براي پيروزي تنها تجـربـه           .   قضاوتي صحيح نخواد بود   
سنگ  كمون پاريس را دراختيار داشت ولي ما براي ادامه راه خود اين دو تجربه گران     

 . زمان در اختيار داريم را هم
اين بدفهمي ما   .   رود      بدفهمي انقالب اكتبر بزرگترين جفا در حق اكتبر بشمار مي         

پذير نموده و ما را مجبور خواهد ساخت  داري آسيب را در برابر هجوم تبليغاتي سرمايه
كه دستان خود را به عالمت تسليـم بـاال           

هـا بـه اكـتـبـر و             كمـونـيـسـت    .   ببريم
اي در    آوردهاي آن بعنوان تـجـربـه        دست

نـگـرنـد كـه در          جنبش سوسياليستي مي  
 .مبارزات آينده آن را بكار خواهند بست

گرا در آمريكاي    هاي چپ       پيروزي دولت 
التين و قبرس، رشد روزافزون راديكاليسـم       

هاي سياسي و اجتـمـاعـي،        چپ در جنبش  
ها و روشنفكـران بـه        كرد مجدد توده   روي

هاي ماركس و لـنـيـن و ديـگـر               انديشه
هاي مـاركسـيـسـت، بـازگشـت           ايدئولوگ

هـاي   رزمندگي به اردوي كار و اتـحـاديـه         



 داخل كشور
  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

 1387 دي 5شنبه  پنج

10صفحه   - 6شماره    

داري جهاني به سـركـردگـي         نظام سرمايه .   زاست      موجوديت نظام سرمايه بحران   
ابعاد . سابقه مبتال كرده است ي زمين را به بحراني تاريخي و بي امپرياليسم آمريكا كره

شمول است كه بوضوح حكايت از آن         اي و جهان   بحران موجود چنان گسترده، ريشه    
هاي مزمن گذشتـه،   يم نه يك بحران ادواري مشابه بحران دارد، آنچه كه با آن مواجه  

بـراي  .   داري دارد   در ماهيت خود نظام سرمايه      بلكه بحراني است ساختاري كه ريشه     
 :يابي و بررسي اين بحران الزم است، موارد زير را مورد كنكاش قرار دهيم ريشه

 ها  علل پيدايي بحران-1
 هاي تاريخي داليل رشد و شكوفايي نظام سرمايه در برخي دوره – 2
هاي فكري مدافع آن براي اجتـنـاب از      و مكتب  تمهيدات حاكمان نظام سرمايه – 3

 هاي برون رفت از آن ها و راه بحران
كارهاي  داري و راه   هاي سرمايه  هاي گوناگون با علل وجودي بحران      برخورد طيف –  4

 ارائه شده
 كني بحران براي هميشه آلترناتيو و راهكارهاي مدافعين سوسياليسم براي ريشه – 5

شمول و ويرانگر اسـت،            ماهيت بحران كنوني چنان آشكار، و در عين حال جهان         
چون هنري كيسنجر، ميلـتـون       گران سرمايه، كساني     كه حتي سرسخت ترين ستايش    

براي شكافتن اين بحـران الزم    .   كنند فريدمن و فوكوياما هم به وجود آن اعتراف مي  
: نويسد ماركس مي .   داري مراجعه نماييم   است به برخي از اصول بنياني اقتصاد سرمايه       

همين كه مقدار معيني ارزش اضافي      .   هدف فرآيند مستقبم توليد ارزش اضافي است      ” 
حال بخش دوم اين فـرآيـنـد    .   در كاالها تجسم يافت، ارزش اضافي ايجاد شده است        

اگر اين كـار  .   بايد به فروش برسند   )   توليد شده ( ي انبوه كاالهاي     همه.   فرارسيده است 
تر از بهاي توليد فروخته شونـد،   صورت نگيرد، يا بخشاً انجام گيرد و يا به بهايي پايين  

دار تحقق پيدا نـكـرده        گر چه كارگر استثمار شده است اما اين استثمار براي سرمايه          
در اين صورت ممكن است يا هيچ ارزش اضافي نصيب او نشود و يا حتي بـه                  .   است

شرايط استثمار مستقيم و .   ي او يا تمام آن باشد معناي از ميان رفتن بخشي از سرمايه   
تحقق ارزش اضافي يكي نيستند اين دو از نظر منطقي و هم از جهت زماني و فضـا                

بـار  ( ي اول استثمار مستقيم تنها به قدرت توليدي جامعه            شرايط دسته .   اند جدا از هم  
بـه روابـط     )   تحقق ارزش اضافـي ( ي دوم  در حالي كه دسته   .   بستگي دارد )   آوري كار 

قـدرت مصـرف    .   هاي مختلف توليد و قدرت مصرف جامعه وابسته است         نسبي رشته 
. شـود  جامعه نه با قدرت توليد و نه با قدرت مصرف مطلق جامعه تعيين مـي               )   خريد( 

بلكه وابسته به قدرت خريدي است كه پايه در شرايط متضاد توزيع ثروت در جامـعـه           
هـاي   هاي عظيم مردم را بـه حـداقـل           دارد و اين شرايط متضاد قدرت مصرف توده       

قدرت مصرف، توسط گرايش به انباشت و .   دهد اي تنگ تقليل مي   مختلف در محدوده  
تر باز هم  آزمندي براي گسترش سرمايه و توليد ارزش اضافي در مقياس هر چه وسيع

 )كاپيتال جلد سوم ( “ .گردد محدودتر مي
داري ايجاد عدم تقارن و نابـرابـري مـيـان                  گرايش بنياني و دائمي نظام سرمايه     

چرا كه گرايش اصلي حركت سرمايه و انـبـاشـت آن بسـوي             .   عرضه و تقاضا است   
نسـبـت بـه      )   كشان   مزد بگيران و زحمت   ( كاهش سهم توليد كنندگان واقعي جامعه       

هاي اضافي تـولـيـد       از مجموع ارزش  )   داران سود سرمايه ( سهم صاحبان وسائل توليد     
گـردد كـه      هائي مـي   اين گرايش منجر به سرمايه گذاري     .   شده در سطح جامعه است    

هـمـيـن    .   هاي نظام بيشتر است    قدرت توليد آنها از ميزان تقاضاي موثر براي فراورده        
گرايش و عوامل ديگر از جمله پايين افتادن نرخ سود در اثر باال رفـتـن تـركـيـب                      

از ايـن رو      .   گـردد  داري مي  هاي ادواري نظام سرمايه    ارگانيك سرمايه موجب بحران   

چرا كه گـرايـش      .   داري نياز به توضيح ندارد     توان گفت كه ركود و بحران سرمايه       مي
آنچه نياز به توضيح بيشتري دارد، دوره هاي شـكـوفـايـي       .  داري است اصلي سرمايه 

 .داري است سرمايه
هاي فكري ايجاد شده توسط آنهـا        داري ومكتب       بدون شك حاكمان نظام سرمايه    

داري، مانند مكتب برلين و شيكاگو در برابر گرايش نظـام            در كشورهاي اصلي سرمايه   
اي از تاريخ براي مقابه با       آنان در هر دوره   .   اند تفاوت نبوده  به ركود و افت اقتصادي بي     

اقداماتي كه پيĤمدهاي منفي آن دامـان    .   اند هاي ادواري دست به تمهيداتي زده      بحران
داشـتـه    گيرد كه توسط همين كشورهاي امپرياليستي عقـب نـگـه            كشورهايي را مي  

 . اند شده
داري و  اي مختصر از  اين افت و خيزها در كشورهاي اصلي سرمايه      بيان تاريخچه

داري به دنبال  است، كه سرمايه   بررسي تأثيرات آن بر كشورهاي پيراموني حاكي از آن        
ي غارت و  ي سرمايه، كه بخش بزرگي از آن نتيجه   دوران مركانتاليسم و انباشت اوليه    

ي جواني و   دوره1870 تا   1780هاي   چپاول ديگر كشورهاي جهان بود، از اواخر سال       
داري با تصاحب و در اختيار گرفتـن اخـتـراعـات          سرمايه.   كرد رشد خود را سپري مي    

هـاي   دانشمندان و توليد كنندگان بالفصل، مانند ماشين بخار و مجهز كردن كشـتـي      
هاي دوردسـت را      تجارتي و جنگي به آن، امكان دسترسي سريع و آسان به سرزمين           

ي ابزار توليد    هاي توليد كننده   گذاري صنايع و كارخانه    چنين با بنيان   هم.   فراهم ساخت 
آالت صنعتي، اختراع لوكوموتيو و كشيدن صدها هزار كيلومتر خط آهـن در              و ماشين 

داري از اين راه با  سرمايه. هاي اقتصادي دست يافت سراسر جهان، به ايجاد زيرساخت 
هـاي   هاي صنعتي و مصرفي خود، عـرصـه         گشودن بازارهاي جهاني به روي فراورده     

. داران كشورهاي خود قرارداد    هاي سود آور، فراروي سرمايه     گذاري پاياني از سرمايه   بي
هاي مجـدد   گذاري ها صرف سرمايه گذاري ارزشهاي اضافي بدست آمده از اين سرمايه   

از اين طريق توازن و تعادلـي       .   گرديد زير بنائي و يا صرف باال بردن سطح مصرف مي         
قابل دوام ميان دو بخش اقتصاد يعني بخش توليد كاالهاي توليدي و بخش تـولـيـد        

 .آمد كاالهاي مصرفي به وجود 
هـاي   گذاري هاي عظيم براي سرمايه         بدين ترتيب در طي يك قرن با ايجاد زمينه        

ي  سودآور در بخش توليد كاالهاي توليدي، عدم تقارن ميان عرضه و مصرف در حوزه
صـنـايـع    ( چرا كه گسترش بخش يكم اقتصاد .   توليد كاالهاي مصرفي را جبران نمود  

. آورد اي در درون خـود بـه وجـود مـي              تقاضاي كافي براي كاالهاي سرمايه    )   مادر
گذاري در بخش يك با ايجاد اشتغال مجموع تقاضاهاي مو ثر براي كاالهاي              سرمايه

داري  به سخني ديگر در طول اين يك قرن نظام سرمـايـه        .   برد مصرفي را نيز باال مي    
و از طريق )   هاي اقتصادي  مكانيسم( هاي دروني خود نظام      قادر شد از طريق مكانيسم    

 70به دهه ي     .             اش را حل و فصل كند رقابت آزاد، و قوانين بازار مسا ئل دروني   
رن مـيـان      عدم تقا.   رسند ها به حد اشباع مي   گذاري رسيم اين سرمايه    كه مي  19قرن  

در نتيجه قيمت كاالهاي مصرفي آغاز به پاييـن         .   دهد عرضه و تقاضا چهره نشان مي     
ي اين ركودها كوتـاه مـدت و           دوره.   آيد ها پايين مي   نرخ سود سرمايه  .   كند آمدن مي 

برده بودند كه با دادن امتيازاتي بـه          داران نظام پي   از طرفي ديگر سكان   .   خفيف بودند 
دارند و در عين  توانند قدرت خريد جامعه را در سطح قابل قبولي نگه ي كارگر مي طبقه

 و   1848هاي عظيم سالهاي      ي اول قرن به ويژه جنبش      حال مبارزات راديكال نيمه   
 . را به كنترل خود درآورند1849

. دهد  در اروپا و آمريكا دو اتفاق اساسي روي مي1870ي       با آغاز بحران اوائل دهه
گيري تمركز و تراكم سرمايه و آغاز فرآيند انحصار براي مقابله با فـرو         نخست؛ شدت 

 بازخواني مقوله بحران

 داري  به بهانه بحران كنوني نظام سرمايه
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هاي غير اروپـايـي و تـقـسـيـم              پاشي قيمت كاالها، دوم؛ تشديد تجاوز به سرزمين       
التين ميـان چـنـد كشـور           ي آسيا، آفريقا و آمريكاي     هاي عظيمي از سه قاره     بخش

اين تمهيدات بسـان داروئـي     .    است -ي استعمار و امپرياليسم     تشديد پروسه  -اروپايي  
داري و آغـاز       داري در كشورهاي اصلي سرمـايـه       بسيار قدرتمند براي نجات سرمايه    

 تا آغاز جنگ اول جـهـانـي          19ي طوالني مدت گسترش انباشت از اواخر قرن          دوره
ي صنايع كارگاهي  هاي اوليه در عين حال اين روند موجب خفه شدن نطفه.  عمل كرد 
 . هاي مستعمره شد داري و انقالب صنعتي در كشور ي سرمايه هاي اوليه و جوانه

هاي  داري، آثار و نشانه      با وجود اين همه ويرانگري توسط كشورهاي اصلي سرمايه        
ركود در روند انباشت سرمايه از اوائل قرن بيستم به ويژه در انگليس و فـرانسـه بـه                    

.  در اين كشورها منجر گرديـد   1907وجود آمد و سرانجام به بحران كوتاه مدت سال          
ي انباشت سـرمـايـه در         ي ركود و سكون پروسه     در حقيقت جنگ اول جهاني نتيجه     

توان سر آغـاز     چنين جنگ اول جهاني را مي هم.     داري بود  كشورهاي كانوني سرمايه  
جايي قدرت از امپرياليسم انگـلـيـس بـه        و جابه  )   1945 الي 1914(جنگ سي ساله  

هاي جهاني اول    ي اصلي جنگ   به ديگر سخن برنده   .   امپرياليسم نوپاي آمريكا دانست   
 سال آغاز فرو ريختن اروپا و سال تولد جـديـدي از               1914سال  .   و دوم، آمريكاست  

انـقـالب   ( ي    در اين سال و در آسـتـانـه   .   داري در اياالت متحده آمريكا است      سرمايه
كند و با پياده كـردن       هنري فورد در آمريكا مزد كارگران خود را دو برابر مي          )   اتومبيل

فورديسم و علمي كردن مديريت و سازماندهي كار، نرخ سود سرمايه را به شدت بـاال    
فروپاشي . داري از ركود مزمن نگرديد برد، اما قادر به بيرون كشيدن كل جهان سرمايه

 و 1929ها در اين سالها و فروپاشي بعدي بورس سهام نيويورك در سال    مجدد قيمت 
هاي پس از آن اتفاق افتاد، كه تنها جنگ دوم جهانـي بـود كـه                   بحران عميق سال  

 .توانست مريض را موقتا نجات بدهد
برد و بخـش     آوري باال مي   هاي نظامي را بطور سرسام           جنگ تقاضا براي فراورده   

بسياري از كارخانجات توليد    .   شود بزرگي از منابع مادي جامعه به اين حوزه منتقل مي         
بدين تـرتـيـب در      .   شوند وسائل مصرفي به كارخانه هاي توليد جنگ افزار تبديل مي      

رود بلكه توليد بجـاي ايـن كـه          طول جنگ نه تنها سطح توليدات به شدت باال مي         
. شود گوي بر آوردن نيازهاي مردم باشد در راه توليد جنگ افزار به كار گرفته مي  پاسخ

اي، شرايط را براي جهش اقتصادي پس   اين جابجائي اقتصادي و اختصاص منابع تازه  
چرا كه از يك سو در طي جنگ به دليل باال رفتن تـولـيـد،            .   سازد از جنگ آماده مي   

رود، و از سوي ديگر مردم بسـيـاري از         رسد و حتي از بين مي  بيكاري به حداقل مي   
در واقـع    .   اندازند نيازهاي خود را به انتظار فرارسيدن دوران پس از جنگ به عقب مي      

اندازهاي مردم در سالهاي جنگ منبع عظيمي از قدرت خريد در دوران پـس از            پس
هـا، راه     هاي جنگ نوسازي جـاده     افزون بر آن، ترميم خرابي    .   آورد جنگ به وجود مي   

اي بـراي     هـاي گسـتـرده      ها و بنادر زميـنـه      ها، كارخانجات و شهرها و شهرك      آهن
سود باال و در نتيجه آغاز دور جديدي از انباشت سرمايه را به  هاي با نرخ گذاري سرمايه

 . آورد وجود مي
ني تنها به اين دالئـل نـبـود،       ي پس از جنگ دوم جها    ساله 25     دوران شكوفائي   

پياده شدن اقتصاد كـيـنـزي و       .   نمودند عوامل ديگري نيز در اين امر ايفاي نقش مي        
دولت رفاه زير رهبري اقتصادي، سياسي و نظامي آمريكا، تثبيت بازارهاي مـالـي و                 
گسترش تجارت جهاني در اثر اجراي مصوبات كنفرانس برتون وودز، نظامـي شـدن               

داري، براه افتادن جنگ سرد، جـنـگ      اقتصاد آمريكا و ديگر كشورهاي اصلي سرمايه   
 تريليـون  10كره، جنگ ويتنام و صدها جنگ كوچك و بزرگ ديگر، ريختن بيش از         

دالر سرمايه به كام ماشين جنگي اين كشورها و اخذ سودهاي انحـصـاري تـوسـط                  
 .داران از جمله اين موارد بودند سرمايه

ي  ي ته كشيدن هـمـه    آغاز گرديد، نشانه 1970ي       بحران آرامي كه از اواسط دهه     
ي  از اوائـل دهـه      .   نظام سرمايه است”   سازندگي ويرانگر   ” تدابير باال در اين دوره از       

داري، از جمله و بطـور    جهان شاهد چرخش بزرگي در كشورهاي اصلي سرمايه1970

بـه صـورت وام و         ( هاي مالي    خاص در  كشور آمريكا هستند، و آن چربش سرمايه         
هاي صنـعـتـي      هاي سرمايه، از جمله سرمايه     بر ساير بخش  )   بورس بازي و قمار مالي    

كانون اصلي اين فرآيند در سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و صنـدوق     .   باشند مي
 . باشد داري آمريكا مي بين المللي بود، كه نخ همه آنها نيز در دست وزارت خزانه

     سرمايه مالي بي آنكه ارزشي اضافي توليد كند، چون انگلي سيري ناپذير تنها از               
رشد سرطاني  .   نمايد ي كارگران و زحمتكشان و غارت طبيعت ارتزاق مي         ارزش افزوده 

آفريده است، كه تـنـاسـب         سرمايه مالي چنان نيروي عظيم و جمعيتي مصرف كننده        
ي زمين را به بحران اقتصادي، اجتمائي و سياسي          توليد و مصرف را بر هم زده و كره        

اي است كه بحران كنوني نظـام        ترين مشخصه  اين اساسي .   عظيمي مبتال كرده است   
توان آنرا بحـرانـي      از اين رو مي   .   سازد هاي پيشين متمايز مي    داري را از بحران    سرمايه

ها و تـمـهـيـدات         حل ي راه  ساختاري خواند، كه در اساس حاكي از پايان يافتن همه         
حلي تازه در    هاي فكري، و نبود راه   داري و انديشمندان و مكتب     مدافعين نظام سرمايه  

تضادهـائـي   .   هاي پاياني قرن بيستم است افق اين نظام براي رويارويي با بحران سال    
هـاي   ي اخير با آن روبرو بوده، بسيار فراتر از محـدوديـت            كه نظام سرمايه در دو دهه     

انباشت و تجمع تضادهاي دو قرن گذشته چنـان ابـعـاد             .   رود بالفصل  آن بشمار مي    
هولناكي به خود گرفته است، كه به درستي مي توان گفت نظام سرمايه به حـدود و                  

ي، اقتصادي، سياسـي و      كنوني در سه زمينه  بحران. مرزهاي نهائي خود رسيده است 
 .دار را زير ضرب قرار داده است  زيست محيطي نظام سرمايه

 :اقتصادي

داري براي مقابله با بحرانـهـاي ادواري،                راهكارها و اقدامات اصلي نظام سرمايه     
استعمار و امپريالـيـزم يـا هـمـان            ( هاي جديد     اختراعات دورانساز، گشودن سرزمين   

هاي عظيمي   تواند سرمايه گذاري  اما هر اختراعي نمي  .   و جنگ بود  )   امپراتوري سرمايه 
ولي انقالب صنعتي، اختراع اتومبيل و لوكومـوتـيـو هـر سـه،          .   به دنبال داشته باشد   

هـاي    خصوصيت اختراعات دوران ساز را داشتند و توانستند جغرافياي اقتصادي بخش          
وسيعي از جهان را تغيير دهند و موجب گسترش صنايع ديگر شوند و عـرصـه هـاي       

به طور مثال كشف اتوموبيل نيازمـنـد        .   وسيع و جديدي براي سرمايه گذاري باز كنند       
ها كيلومتر جاده بود و ساختن صدها هزار هتل و پمپ بنزين را موجب                ساختن ميليون 

سازي، فوالد، پالستيك و هـزاران شـغـل             سازي، شيشه   صنايع نفت و الستيك   .   شد
داري ديگر   ولي در مقايسه با آن اختراعات، جهان سرمايه. جانبي ديگر را به وجود آورد

چون گذشته از دست آوردهاي علمي دانشـمـنـدان بـراي سـرمـايـه                     نتوانست هم 
 . هاي پر سود استفاده حداكثري را بعمل آورد  گذاري

پس . هاي فراواني روبروست  هاي جديد نيز با محدوديت       در زمينه گشودن سرزمين
 تريليون دالر، بار ديگر 10اي معادل   از تحميل جنگ سرد و شكست شوروي با هزينه   

ي كشـورهـاي جـهـان خصـوصـاً               كشان همه  يورش به دسترنج كارگران و زحمت   
كشورهاي اروپاي شرقي، تكه پاره كردن يوگسالوي و ديگران، حمله به افغانستان و    

ي كشورهاي جهان به روي كاالهاي خود و پيدا كردن بـازار               عراق، باز كردن دروازه   
هم با قـيـمـت        و مواد خام،  مانند نفت و گاز آن           تر، دستيابي به منابع اوليه      هاي وسيع 

ي   با اين وجود بـحـران گسـتـرده      .   داري جهاني قرار دارد   ارزان در دستور كار سرمايه    
تواند ونه قادر است همچون گذشتـه    ي جنگ نه مي  است كه حربه    حاضر حاكي از آن     

هـاي    چرا كه اكنون به دليل پيشـرفـت       .   مورد استفاده قرار گرفته و كارساز واقع گردد       
شگرف در دانش و تكنولوژي نظامي عامل جنگ در ابعاد وسيع مانند دو جنگ جهاني 
قرن بيستم، به طور تاريخي از دست او گرفته شده و نظام از بكار بردن اين سالحهـا                  

اي در ابـعـادي         هاي منطـقـه    هرچند كه جنگ .   براي حل تضادها محروم شده است     
محدود و مجبور ساختن كشورهاي پيراموني براي جنگ به نفع كشورهاي كانوني در             

نظام سرمايه در حال حاضر سالي بيش از يـك           .   باشد  دستوركار دول امپرياليستي مي   
 .نمايد  هايش مي  هاي نظامي و لشكركشي  تريليون دالر خرج هزينه
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 :سياسي

داري و تضادهاي درمان ناپذير آن به شكل سه           هاي تاريخي بحران سرمايه          زمينه
 :آيند  گسست بنياني به وجود مي

  شكاف ميان توليد و كنترل آن-1 
  شكاف ميان توليد و مصرف-2 
 . شكاف ميان توليد و گردش كاالها در سطح داخلي و بين المللي-3 

دهند كه اجزاي متعارض و بـه                 اين عوامل نظام سرمايه را در شرايطي قرار مي        
براي حل اين تضادهاست كه حاكمـان    .   شوند  طور ذاتي ستيزگر آن به هر سو كشيده         

هاي گوناگون با گرايشات فـكـري         داري رابه دولت    ي كشورهاي سرمايه    سرمايه، اداره 
اي نياز به فاشيزم و نازيسم دارند، زماني هم به دست نامرئـي    دوره. سپارند  مختلف مي 

. شونـد   بازار همراه با دست نامرئي قدرت نظامي و تسليحات كشتار جمعي متوسل مي            
كنند، و كم صـادر        اي ديگر اقدام به پياده كردن تفكرات نئو ليبراليستي مي           در مرحله 

در .   كنند كه دستگاه دولتي بايد هر چه كوچكتر شود و در امور بازار دخالت نكـنـد                  مي
هـا و      ها، بيمـه   ها ماموريت دارند به ياري بانك     حال حاضر هم شاهديم كه اين دولت      

هـاي    داري شتافته و اندوخـتـه       سازي و ساير واحدهاي سرمايه      هاي اتومومبيل   كارخانه
هـاي    كشان رادر صندوقهاي بازنشستگي و بيمه  و نـيـز مـالـيـات           كارگران و زحمت  

آنها مـأمـوريـت دارنـد       .   دريافتي از مردم را در اختيار  موسسات ورشكسته قرار دهند    
هرچه بيشتر و در هر اموري دخالت كنند، تا بحراني را كه نظام سرمايه آفريده است از 

 .بين ببرند
اش به بن بست غير قابل حلي رسـانـده،                 اما آنچه بحران كنوني را از بعد سياسي       
باشد، از سـويـي        انتها و پايان ناپذير نمي      اين است كه از يك سو بازارهاي داخلي بي        

بنابراين جهت اصلـي  .   ديگر گرايش سرمايه به انباشت و گسترش را هم پاياني نيست       
در اين حركت هر مانعي . سوي جهاني شدن بوده است  حركت سرمايه از همان آغاز به

ولـي بـنـا بـه         .   اسـت    پيش پاي او قرار گرفته، از بين بردن و يا به كنـاري رانـده               
اند كـه نـظـام         هاي اجتمائي اين موانع چنان گسترش يافته و بزرگ شده           مندي  قانون

هايش ديگر قادر به از بين بردن آنها نبوده و هر روز بيشتر از         ي توانائي   سرمايه با همه  
داري تنها قادر است بحران را با آفرينش بحـرانـي             سرمايه.   گردد  قبل دچار بحران مي   

 .ديگر سپري كند
 :زيست محيطي

     هدف اساسي و بنياني سرمايه و محور گردش كـار آن نـه بـر آوردن نـيـاز                        
بلكه هـدف غـايـي آن         .   هاست، و نه حفظ محيط زيست و طبيعت بوده است           انسان

اين امر در شرايـطـي   .   كسب حداكثر سود و گسترش و انباشت نامحدود سرمايه است         
ناپذير زندگي    ي زمين با منابعي محدود و جبران        پذيرد كه بشر بر روي كره       صورت مي 

داري بـا      ي توليد سرمايه  درست به همين دليل است كه نظام سرمايه و شيوه.  كند  مي
ي باز توليد خود نظام، نـاسـازگـار           ي بقاء بشر و حفظ  زير بناي الزم براي ادامه            ادامه
 .است

داري به نفع كسب سود بيشتـر و رشـد              زيست، در نظام سرمايه          طبيعت و محيط  
ها، درياجه   آلودگي رودخانه. گيرند  اقتصادي و براي احداث صنايع مورد تعرض واقع مي

هـا بـه       ها، نابودي جنگل    رويه و نابودي انواع ماهي  ها و درياها با مواد سمي، صيد بي   
هاي استوايي، استفاده غير منطقي از منابع انرژي، همه موجب افـزايـش                ويژه جنگل 
هاي يخي، قرار گرفتن شهرهـاي سـاحـلـي در               ي زمين، ذوب شدن كوه      دماي كره 

هـا و      معرض آب گرفتگي، تجمع مواد سمي خطرناك در محيط زيست، نابـودي ده             
هان كمياب و مفيد براي محيط زيست گرديده، و همه و     ها گونه از جانوران و گيا     صد

هـاي طـاقـت        بنـدان   راه.   خود گرفته است  همه ابعادي خطرناك و غير قابل كنترل به       
آمدهاي منـفـي و        اي از پي    خانه  هاي مزمن، افزايش گازهاي گل      فرسا، شيوع بيماري  

ي   رويه و غير قابل قبول توليد خودروهاي شخصي است، كه ادامـه              بار شتاب بي    زيان
هاي   لحاظ حفظ زيرساخت    نظام سرمايه حتي به   .   باشد  پذير نمي   آن در دراز مدت امكان    

 .اش رسيده است  الزم براي بقاي خود نيز به مرزهاي نهائي
كـرد نـظـام             بدون ترديد بحران كنوني تنها منحصر به اين يا آن حوزه از عـمـل    

نيست، بلكه تماميت اركان نظام از جمله ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن را در                
توانستند كل ساختار و بقاء نظام را به   هاي غير ساختاري پيشين نمي  بحران. گيرد  برمي

در حالي كه بحران ساختاري فعلي، كل نظام را به چالش كشـانـده و                 .   خطر اندازند 
. باشد و براستي كه خصوصيتي جهاني دارد  داري هم نمي  محدود به چند كشور سرمايه    

هاي اقتصاد را   بحران كنوني هرچند فعالً بيشتر در سطح مالي بروز كرده و ديگر ساحه
هنوز به آن شدت تحت تأثير قرار نداده، با اين وجود صرفاً به ابعاد اقـتـصـادي هـم               

الملـلـي و       به مسائل سياسي، بين   دامنه بحران در سطحي گسترده    .   گردد  محدود نمي 
داري جهان بخصوص   حاكمان سرمايه.   هاي جهاني كشانده  شده      توازن قوا بين قدرت   
ها ، خريدن ها،   كنند با تمهيداتي از جمله تزريق پول، تضمين دادن  در آمريكا سعي مي
هاي مالي و بانك ها از تميق آن و  گسترش ركود در سطح كالن                 ملي كردن شركت  

اند تا نگذارند بحران از سطح مالي به بيكاري عمومي و           آنها در تالش  .   جلوگيري كنند 
سـازد،    تر مـي   موضوع ديگري كه اين بحران را پيچيده .   خوابيدن كل اقتصاد فرا برويد    

حلي كه براي هركدام از ايـن           چرا كه راه  .   زمان بودن وتركيب تورم و ركود است        هم
كـه آمـد،       گردد، تشديدگر مورد ديگري خواهد بود، ولي همـانـطـوري            موارد ارائه مي  

 .بيشترين تالش آنان براي جلوگيري از گسترش ركود است تا مهار رشد تورم
داري چون شرق آسيا، و يا   هاي ضعيف نظام سرمايه        اين بار كانون بحران از حلقه

هاي دو سـه قـرار دارنـد،          در كشورهاي ژاپن و آلمان كه به لحاظ اقتصادي در رتبه      
اگر بحران .   استريت سربرآورده است    بلكه از خود آمريكا و از وال      .   شروع نگرديده است  

اش، هر چند بنفع خـود مـهـار شـد و اگـر                شرق آسيا با مداخله آمريكا و متحدين      
هاي ژاپن و آلمان در دو دهه اخير هم نتواست كل اقتصاد جهـانـي را مـورد               بحران

اگر توجه كنيم كه بيش از .   اما اين بار شرايط به نحو ديگري است       .   مخاطره قرار دهد  
توليد ناخالص جهاني از آن آمريكاست، و بزرگترين مصرف كننده  و بازار جهان، % 25

تر خـواهـد     ابعاد تأثيرگذاري آن ملموس.   باشد  بزرگترين وام گيرنده  هم اين كشور مي    
 .بود

اش به لحاظ ايدئولوژيك با مشكلي        اين بحران نئوليبراليسم را در اولين تجربه
كساني كه سي سال بود در بوق و كرنا مي. جدي مواجه ساخت دميدند كه دولت    

. شوند  نبايستي در اقتصاد مداخله كند، امروز در ابعادي كالن مجبور به مداخله مي
خواهان،   هاي درون هيئت حاكمه آمريكا بخصوص در حزب حاكم جمهوري  درگيري
حاكي از فروريختن قداست . روند  كه مدافع ومروج اصلي نئوليبراليسم بشمار مي
. ايدئولوژي نئوليبرالي است  

است، كه بحران نه حاصل تفكر انديشمندان مدافـع                 مطالعات علمي حاكي از آن    
داري مانند آدام اسميت، كانت، كينز، فون هايك، ميلتون فريدمن، فوكـو            نظام سرمايه 

هاي گوناگوني مـانـنـد         ي و مكتب    ياما و ديگران است، و نه محصول مراكز دانشگاه        
هاي اقتصادي كينز و يا نئو ليبراليستـي    در واقع اين سياست .   باشد  برلين و شيكاگو مي   

داري   اند، بلكه اين خود نظام سرمايه       بست رسيده   و غيره نيست كه با اين بحران به بن        
دهد كه بحـران هـمـزاد و          مطالعات علمي نشان مي. بست گير كرده  است كه در بن 

داري است، و تا زماني كه نظام سرمايه بر جهان حـاكـم       محصول خود نظا م سرمايه   
تنها يك راه حل    .   است، بحران اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز همراه آن خواهد بود          

 .داري باشد  هاي سرمايه  تواند پاسخگو  و از بين برنده بحران  سوسياليستي مي
رود، بلكه توليـد           در جامعه سوسياليستي نه تنها استثمار انسان از انسان از بين مي           

هـاي فـقـيـر،         رفع نيـاز تـوده    .   پذيرد  ها صورت مي  نيز تنها براي رفع نيازهاي انسان  
. ديده و مورد تبعيض قرار گرفته در اولويت نخست جامعه سوسياليستي قرار دارد                ستم

ي مردم رعايت شده و وحدت بين انسان و طبيعت دوباره بر قـرار                 حقوق بنياني همه  
باشد مورد توجه قرار گرفته و به دست انسان نسبـت             هر آنچه نياز انسان مي    .   شود  مي

 .شود ريزي مي به بر آوردن آن برنامه
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 از مبارزه كارگران براي تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت كنيم

 تپه هاي همبستگي با سنديكاي كارگران هفت پيام

ت ، در پيامي به كارگران سنديكاي . ژ. كنفدراسيون عمومي كارگران فرانسه ث    * 
 .هفته تپه، از تشكيل اين سنديكا و مبارزات كارگران ايراني پشتيباني كرده است

 هزار عضـو،  56دنيس ليميلين، رئيس اتحاديه سراسري كارگران پست كانادا با          *   
به شما بخاطر انتخابات موفقيت آميز هيئت مديـره و ديـگـر               :   در پيامي آورده است   

ميخواهـم  .   نمايندگان سنديكا براي نخستين بار پس از بيش از دو دهه تبريك بگويم       
ما .   از شما بخاطر تالش شجاعانه در ايجاد يك تشكل مستقل كارگري قدرداني كنم            

 .كنيم حمايت و همبستگي خود را به شما اعالم مي
اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران در پيامي به كارگران شـركـت              *   

 .طرح نيشكر هفت تپه تشكيل سنديكاي اين شركت را به آنان تبريك گفت
جمعي از كارگران ايران خودرو در پيامي برگزاري انتخابات سنديكاي كـارگـران              * 

 .شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه را به كارگران اين شركت تبريك گفتند
 

 اعتراض كارگران ونزوئال به بازداشت  فعالين كارگري 

فعال كارگـري  “   افشين شمس” جمعي از كارگران در ونزوئال نسبت به ادامه بازداشت       
 .  اعتراض كرده اند

 
 آهن اصفهان اعتراض كارگران بازنشسته ذوب

 نفر از كارگران  بازنشسته ذوب آهن در اعتراض به پاييـن  2000 آذرماه حدود    12    
 . شهركرد را بستند-بودن مستمري خود اتوبان اصفهان

 پيام سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه به كارگران كارخانه الستيك البرز 
درود بـر    :   ، آورده است“ الستيك البرز”     اين سنديكا در پيامي به كارگران كارخانه  

شما، ما كارگران هفت تپه از تالشهاي بحق شما در راه بدست آوردن مطالبات بحـق     
كنيم، اميد است كه در سايه اتحاد كارگران آن واحد توليدي،            تان حمايت مي   و قانوني 

 . پيروزي حاصل گردد
 

 اعتصاب كارگران و پيمانكاران كارخانه پتروشيمي لردگان 

 كارگر و پيمانكار شاغل در كارخانه پتروشيمي لـردگـان در اسـتـان         400     حدود  
چهارمحال و بختياري در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست از كـار               

 .كشيدند
 

 صدور حبس تعليقي براي چهار نفر از كارگران شركت واحد 

     دادگاه انقالب براي چهار نفر از كارگران تعليقي شركت واحد به جرم تبليغ عليـه               
عطا باباخانـي، سـعـيـد       . نظام و اقدام عليه امنيت ملي، حكم حبس تعليقي صادر كرد         

 14 تـا    6زاده حسيني از سوي دادگاه انقالب به تحمل    ترابيان، يعقوب سليمي و علي    
 اند  ماه حبس تعليقي محكوم شده

 
 احضار نمايندگان كارگران هفت تپه به دادگاه

   پنج فعال كارگري و يك روزنامه نگار در استان خوزستان، براي چندمين بـار بـه           
 . دادگاه انقالب دزفول احضار شدند

 
 در مقابل دادگستري قزوين “ چيني اشكان”تجمع كارگران كارخانه 

 كارگر اين واحد    150، به نمايندگي از     “ چيني اشكان ”       جمعي از كارگران كارخانه     
در مقابل دادگستري قزوين دست به تجمع زده و خواستار رسيدگي به مشكـالتشـان               

كارگران با اشاره به اينكه كارخانه چيني اشكان تعطيل و حق و حقوق كارگران . شدند
 پرداخت نشده است، خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند

 
 اعتصاب كارگران ايران برك

سرانجام پس از دو هفته اعتصاب متحدانه، كارگران كارخانه ايـران بـرك رشـت،                  
كارگران بـه صـورت     .  كارفرما را ناچار به پذيرش يكي از خواستهاي مهم خود كردند 

متحدانه بر ادامه اعتصاب تا بازگشت به كار كارگران اخراجي و پرداخت مطالباتشـان              
 . تاكيد كردند

 كارگر اخراجي كارخانه ايران برك رشت بر سر كارهايشان بازگشته 14در حال حاضر    
 .اند و تالش كارگرن اين واحد براي دريافت مطالبات معوقه نيز همچنان ادامه دارد

 
 اعتراض كارگران صنايع شيميايي ساري

 كارگر صنايع شيميايي ساري در مقابل تامين اجتماعي اين شهـر تـجـمـع                 120    
 .  ماه حقوق نگرفته اند8اين كارگران . كردند

 

 محسن حكيمي بازداشت شد

، با انتشار اطالعيـه  2008 دسامبر 23  -  1387كانون نويسندگان ايران، سوم دي ماه       
خبر داده است كه محسن حكيمي، نويسنده و مترجم، عضو علي البدل هيئت دبيـران         
كانون نويسندگان ايران و فعال جنبش كارگري توسط مامورين اطالعاتي حـكـومـت      

 .اسالمي دستگير شده است

 

  آذر16اخبار 

دانشجويـان روز    :   دانشگاه تهران 
 آذر در دانشگاه تهران فـريـاد    16
را طنـيـن    “   مرگ بر ديكتاتوري  ” 

عليرغم حضور گستـرده    .   افكندند
نيروهاي امنيتي و لباس شخصي     
و پليس ضدشورش از صبح امروز  
در تمامي خيابان هاي نزديك به      
دانشگاه تـهـران، بسـيـاري از          
دانشجويان دانشگاه هاي مختلف    
كشور توانستند براي برزگداشـت     

 آذر در دانشگاه تـهـران        16روز  
 .حضور يابند

 ظـهـر    12دانشجويان در ساعت    
امروز با شكستن درب دانشـگـاه       

 از ميان رويدادهاي ايران و جهان
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از .   شركت كنند“   دانشگاه، فرياد آزادي” تهران توانستند وارد دانشگاه شده و در تجمع         
صبح امروز حراست دانشگاه تهران به كمك نيروهاي امنيتي به طرز وحشيانه اي بـه             

تعدادي از دانشجويان نيز در هنگام تالش براي . ضرب و شتم دانشجويان پرداخته اند
پليس ضدشورش همچنين با دانشجويانـي      .   وارد شدن به دانشگاه تهران آسيب ديدند      

كه نتوانسته بودند وارد دانشگاه شوند و قصد حضور در پشت نرده هاي دانشگاه تهران 
 .را داشتند به شدت برخورد مي كرد

نيروهاي امنيتي استان همدان در واكنش به مراسم روز دانشجو كـه            :   دانشگاه همدان 
 . در دانشكده علوم پايه دانشگاه بوعلي سينا برگزار شد، از گاز اشك آور استفاده كردند

 آذر، نيروهاي اطالعاتـي  14بنا به خبر دريافتي، ساعت ده و نيم شب :  دانشگاه اروميه 
با حمله به يك خوابگاه دانشجويي در اروميه، تعدادي از دانشجويان را پس از ضرب و 

 .شتم دستگير كرده و به مكان نامعلومي منتقل كردند
 آذر،   17دانشجويان اين دانشگاه كه در نظر داشتند روز يكشنبه،           :   دانشگاه مازندران 

توسط حراست دانشگـاه  .   تجمع و تريبون آزادي را به مناسبت روز دانشجو برگزار كند        
آوري گرديد همچنين با خانواده اين دانشـجـويـان تـوسـط              تبليغات اين مراسم جمع   

 .اشخاص ناشناس تماس گرفته و آنها را تهديد نمودند
 17دانشجويان دانشگاه اراك پس از سه سال بار ديگر روز يكشنبـه،              :   دانشگاه اراك 

 . آذر، مراسم روز دانشجو رابرگزار كردند
دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه در اعتراض به عدم پاسخگويي به          :   دانشگاه رازي 

هايشان و خودداري مسئولين دانشگاه از صدور مجوز برگزاري مراسم مستقل            خواست
 . روز دانشجو در دانشكده علوم اين دانشگاه دست به تجمع زدند

 آذر روز     16هاي شيراز در اعتراض به مصـادره          دانشجويان دانشگاه :   دانشگاه شيراز 
 آذر را بـه روز    16دانشجو توسط نهادهاي حكومتي، تجمع خودجوش دانشجويان در         

در اين روز بيش از تجمع پرشور دانشـجـويـان ايـن          .    آذر موكول نمودند   18دوشنبه  
در اين تـجـمـع    .    نفر و در پرديس ارم برگزار گرديد       2500دانشگاه با جمعيتي بالغ بر      

 آذر   16دانشجويان سوسياليست ضمن حضور در اين مراسم بيانيه خود را به مناسبت  
 . روز دانشجو قرائت نمودند

 
 دستگيري مجدد عابد توانچه

 آذر، دادستان دادگاه انقالب اراك بـه دلـيـل          17در پي برگزار مراسم روزدانشجو در       
” كه عابد توانچه از فعالين دانشجوي، فعاليت سياسي خود را از سر گرفته فعاليت ،       آن

در پي اين عمل نيروهاي امنيتي با يورش .   نامبرده را لغو نمود   “     مرخصي پايان حبس  
عابد توانچه از دانشجـويـان      .   به منزل پدري وي، اين فعال سياسي را دستگير نمودند         

  به دانشجويان، همراه با   1386 آذر سال    13سوسياليستي بود كه در يورش سراسري       
 .دهها تن از رفقايش دستگير و چندين ماه زنداني گرديد

 

  آذر، روز مبارزه با سانسور اعالم كرد13كانون نويسندگان ايران 

هاي برجسته آن، محمد مخـتـاري و                كانون نويسندگان ايران كه دو تن از چهره       

انـد، بـه       هاي اخير در راه آزادي انديشه و بيان جان باخته           محمدجعفر پوينده، در سال   
پيروي از اصول مندرج در منشور خود، در برابر اين موج رو به گسترش سانسور كـه                  

نشين كرده و آثار آنان را در محاق          بسياري از نويسندگان و هنرمندان را در عمل خانه        
در همين راستا، كميته مبـارزه     .   كند  فرو برده است، اعتراض و انزجار خود را اعالم مي         

 به عنوان روز مبارزه بـا  77باختگان آذرماه      آذر را به ياد جان     13با سانسورِ كانون روز     
خواهد تا صداي  سانسور اعالم و از نويسندگان و هنرمندان در داخل و خارج كشور مي

باشد كه روزي سايه سنگين سانسـور از سـر            .   اعتراض خود را با صداي ما درآميزند      
 . ادبيات و هنر برداشته شود

 

 ممانعت از خروج نسرين ستوده

 آذرماه هنگامي كه نسرين ستوده براي شركت در مراسم اهـداء       20    روز چهارشنبه   
اولين جايزه حقوق بشر ايتاليا به وي در شهر مرانو عازم ايتاليا بود، ممنوع الخروج شد                

 و 10در مراسم اهداء اين جايزه كه در ساعت . اش ضبط گرديد و در فرودگاه پاسپورت
اش به نيابت از وي      برگزار گرديد همسر وي و دختر كوچك )    آذرماه 22( نيم ديشب   

اين جايزه را دريافت كردند و متن سخنراني ايشان به صورت ويدئويي در مـراسـم                  
 . پخش شد

 
  افزايش كودكان خياباني

 درصـد    35.    برابر افزايش داشته اسـت     2    تعداد كودكان خياباني نسبت به گذشته       
 درصد داراي تحـصـيـالت    24 درصد داراي تحصيالت ابتدايي و 34,   كودكان بيسواد 

. يك چهارم اين كودكان عالوه بر تحصيل در خيابانها كار ميكننـد      .   راهنمايي بودهاند 
 درصد نيز ماهانه يـا    20درصد كودكان كار هيچ ارتباطي با خانوادة خود نداشته و        20

همة كودكان كار بخاطر كسب درآمد و     .   اند بار با خانواده ارتباط داشته     هر چند ماه يك   
 .تأمين هزينههاي زندگي در خيابان كار ميكنند

 
 ضرر بورس ايران در پي بروز بحران

داري، شاخص هاي بورس تهـران بـه شـدت                 در پي بروز بحران جهاني سرمايه     
سقوط كرده و احمد احمد پور ، معاون سازمان بورس گفته است كه بازار سـرمـايـه                   

 . ميليارد دالر از ارزش خود را از دست داده است20 تا 15ايران بين 

 
 پيامك هاي تلفن هاي همراه شامل جرايم انتخاباتي شد 

با دو شعبه  ” تهران 31دادسراي ناحيه   “اي با نام      دادسراي ويژه :         مرتضوي گفت 
هاي توهين  ويژه رسيدگي به جرائم اينترنتي و رسيدگي به تخلفات انتخاباتي و پيامك      

 . شود آميز و مخرب از اين هفته در تهران افتتاح مي
 

 نگراني از سركوب حقوق بشر در ايران

 راي مخالف با صـدور    54 راي موافق و 69     مجمع عمومي سازمان ملل متحد با      
اعضـاي  .   قطعنامه اي نگرانيهاي عميق خود را از نقض حقوق بشر در ايران ابراز كرد             

اين مجمع در كنار همه موارد نقض حقوق بشر، نسبت به موارد مستند شده شكنجه،               
مند شـده     هاي وسيع و اعدام نوجوانان بدون اينكه از روند حقوقي عادالنه بهره            اعدام

ها  باشند، محاكمه فعاالن زن كه خواستار حقوق برابر خود هستند، تبعيض عليه اقليت            
هاي دولتي، و نقض وسيع حقوق  هاي اقليت از جمله بهائيان در رسانه       و حمله به گروه   

 .سياسي در ايران عميقاً ابراز نگراني كرد
 

 مجاهدين از عراق خارج شوند : بغداد

     دولت عراق روز يكشنبه از اعضاي سازمان مجاهدين خلق خواست تا اين كشـور            
اين هـيـئـت      .   را ترك كنند و اعالم كرد كه پايگاه هاي اين گروه را تعطيل مي كند        
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چنين به آنها گفته است كه بغداد در حال تحويل گرفتن كنترل اين اردوگاه              دولتي هم 
از نيروهاي آمريكايي است و بغداد مسئوليت امنيت آنها را بر عهده گرفتـه و بـراي                   

اين هيئت  از مجاهدين خلق خواسـتـه         .   بستن اردوگاه اشرف برنامه ريزي شده است      
گزينه مـانـدن در       ,   است يا به كشور خود باز گردند يا به كشور سومي عزيمت كنند            

 .عراق براي آنها وجود ندارد
 

 كمپين اعتراضي كارگران استراليا

 12دولت استراليا، كه در     “   كمپين اعتراضي عليه اين سياستهاي ضد كارگري      ”     در  
آذر توسط اتحاديه ساختماني جنگلباني معادن و انرژي در استراليا سازماندهـي و از                

كارگران جهان به همراه كـارگـران        .   ها حمايت شده بود    جانب تعدادزيادي از اتحاديه   
هـاي   استراليا با تجمع در مقابل سفارتخانه     

استراليا در سراسر جهان اعتراض خـود را         
به قوانين ضدكارگري و عقب مانده دولت       
محافظه كار و نئوليبرال اين كشـور بـه            
رهبري جان هاوارد اعالم نموده و يـك          

ابي سـي سـي را         :   “ صدا فرياد برآوردند  
كليه اتهامات علـيـه     !   همين حاال لغو كنيد   

 ” !  نول واشنگتن را فورا رفع كنيد
كميسيون ساختماني و بناسازي استراليا ا بي   ”      كفتني است كه بموجب اين قانون،       

اين كميسيون حق كنترل جلسات و تجمعات .   داراي اختيارات وسيعي است   “   سي سي 
ا بي سي سي، ميتواند كارگران ساختماني و   .   شان را دارد   اي كارگري براي حقوق پايه   

نمايندگان اتحاديه شان را مجبور كند كه در بازجويي حضور يابند، جلسات اتحاديه را              
. بدون اطالع كارگران لغو و حق كارگران به انتخاب مشاور قانوني را از آنها سلب كند        

اين سازمان ويژه، ميتواند كارگران را در هر زماني كه خواست زير سئوال ببرد و در        .   ” 
. مورد جزئيات جلسات كارگري وموضوعات بحث شده در بين كارگران بازجويي كنـد            
اگر كارگران و مقامات اتحاديه در بازجوئي حاضر نشوند، يا در طي بازجويي سـكـوت           

آقاي نول واشنگتن .  ماه حبس روبرو ميشوند6كنند و يا از جواب دادن امتناع ورزند با 
از مقامات اتحاديه كارگران ساختماني در ايالت ويكتوريا استراليا كه حاضر نشـد بـه                
يك بازجوئي توسط ابي سي سي تن دهد، حال با خطر شش مـاه زنـدانـي شـدن                 

 .روبروست
 

 اعتصاب و تظاهرات خونين در سراسر يونان

اي كه در جريان درگير با پليس يونان به ضرب گلـوـلـه از                 بدنبال دفن پسرك ساله   
در روزهاي اخير يـونـان   . درآمده بود، اعتراضات مردمي سراسر يونان را فرا گرفت   پاي

عالوه بر شورش هاي خياباني، تظاهرات مردمي و به آتش كشيده شدن مغـازه هـا،                 
اين اعتصاب عمومي عمـلـكـرد       .   بانك ها و خودروها، شاهد اعتصاب عمومي نيز بود        
اين اعتصاب عمومـي    .   زده فلج كرد   سيستم حمل و نقل شهري را در شهرهاي آشوب        

عالوه .   زده فلج كرده است كرد سيستم حمل و نقل شهري را در شهرهاي آشوب     عمل
بر اين مدارس، بانك ها و بيمارستان هاي شهرهاي بزرگ يونان نيز عمالً قـادر بـه               

 .اين اعتصاب ضربه جديدي به دولت اين كشور وارد كرده. خدمات دهي نيستند
 ساله به ضرب گلوله پليس فرصتي را فراهم آورده است تـا   15     مرگ اين نوجوان    

مردم اعتراضات رو به رشد خود را نسبت به رشد بيكاري و فساد در يونان كه اتفـاقـاً                  
قيام مردم يونان را بايد واكنشي به بحران .   عضو اتحاديه اروپا نيز هست، آشكار سازند    

سرمايه داري در حلقه ضعيف بورژوازي جهاني به شمار آورد كه در شرايط شـكـاف                 
به ميزانـي  .   موجود بين ابعاد بحران و كميت و كيفيت مقابله با آن داراي اهميت است    

كه اين جنبش بتواند مطالبات خود را در برابر نظام سرمايه داري شفاف و فراگير كند،          
و به اندازه اي كه بتواند صفوف گسترده خويش را در مقياس كشوري و جهـانـي در                
برابر تعرضات و تجاوزات سرمايه داري هم آهنگ نمايد و به اقدامات فراملي مبادرت              

 .ورزد، به دستاوردهاي بيشتري نائل خواهد شد
 

  ياشار كمال  به  ادبي رئيس جمهور تركيه،  جايزه

     ياشار كمال نويسنده بزرگ تركيه با مواضع سياسي و صـراحـت كـالمـش در            
 حقوق فردي و ملي   احترام به مردان جنگ طلب تركيه و دعوت آنان به نكوهش دولت

اش   اين نويسنده سوسياليست با مواضع  آشتي ناپذير  .   باشد هاي ديگر مشهور مي    مليت
 خاطر دفاع از حزب كارگران كردستان بارهـا مـورد آزار و          چندين بار دستگير  و به   

عليرغم اينكه در ادبـيـات جـهـان       .   بدرفتاري قرار گرفته و نهايتĤ به زندان رفته است 
پيشنهاد .   مورد خشم سران تركيه واقع قرار گرفته بود       .   رود اي برجسته بشمار مي    چهره

ولي اصرار دبركل نها رياست جمهوري      .   دريافت جايزه بزرگ ادبيات تركيه را رد نمود       
گل در    عبداهللا.   براي كمك به صلح اجتماعي در تركيه نهايت اين پيشنهاد را پذيرفت     
ياشار كمال در    ” :   سخناني ضمن پوزش از وي مواضع قبلي دولت تركيه، اعالم نمود          

طول حيات هنري خود به دليل درك نشدن، بي وفايي و نابحقي شايد متاسف شـده          
باشد، دست نوشته هاي ياشار كمال در سال هاي گذشته توقيف و نابود شـده انـد،                   
سخنان وي در مورد صلح اجتماعي جدي گرفته نشده و به آنها توجه نشده است، ولي 
جايزه ياد شده به پاس ايستادگي و پويايي، استقالل فكري و حس مسووليت وي در               

 “.مقابل جامعه به نشانه احترام دولت و جامعه تركيه به او اهداء مي شود
 

 گيرد اوباما سياست چماق و هويج را در برابر ايران پيش مي

گويد، سياست واشنگتن در بـرابـر           ي امريكا مي    جمهور آينده        باراك اوباما، رئيس  
در بـرابـر   “   ديپلماسي سختگيرانه” ي اوباما، يك  به گفته.   است“   چماق و هويج ” ايران  

وي اظهـارات   .   اش وادار سازد    ي اتمي   ايران ضروري است تا تهران را به توقف برنامه        
او گفت، پـس  .   وگوي مستقيم با تهران را مورد تاكيد قرار داد سابق خود مبني بر گفت   

ي اتمي ايران، بلكه حمايت آن كشور از   ژانويه  روشن خواهد كرد نه تنها برنامه20از 
، .   است“   غيرقابل قبول ” اهللا لبنان و همچنين تهديداتش عليه اسرائيل          حماس و حزب  

هاي اقتصادي و بازرگاني ارائه خواهد كرد و در صـورت              او گفت كه به تهران مشوق     
ها عليه آن  هاي حساس اتمي، خواستار تشديد تحريم      خودداري تهران از توقف فعاليت    

. كشور با همكاري شركاي بزرگ تجاري ايران مثل چين، هند و روسيه خواهـد شـد            
وگو كنيم و به آنها امكان دهيـم   طور مستقيم گفت ها به اوباما گفت، ما مايليم با ايراني 

 .دست به انتخاب بزنند
 

  ميليون نفر رسيد960شمار گرسنگان جهان به بيش از 

 40اعالم كرد، بحران جهاني غذا در سال جاري مـيـالدي، حـدود               )   فائو( مدير كل   
ميليون نفر را در معرض گرسنگي شديد قرار داده و به اين ترتيب، شمار گرسـنـگـان             

در نتيجه فزايش قيمت مواد غذايي از  .    ميليون نفر رسيده است    960جهان به بيش از     
 ميليون نفر به مرز گرسنگي مزمن و شـديـد           75 تا سال گذشته ميالدي،      2005سال  

 ميليون نفر ديگر را به كام سوء تغذيه و           40رسيدند و تداوم اين روند در سال جاري،         
 . گرسنگي شديد كشانده است

 
 صنايع خودروسازي آمريكا در استانه ي ورشكستگي

     براي جلوگيري از ورشكستگي خودروسازان آمريكا، جرج بوش رئيس جمهور اين           
 ميليون دالر در اختـيـار خـودروسـازان       400دولت هفده ميليارد و :  كشور اعالم نمود 
 .دهد آمريكايي قرار مي

 
 كاهش قيمت نفت

 دالر سقوط 35     عليرغم كاهش پي در پي توليد نفت اوپك قيمت نفت به كمتر از       
 .نمود
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 زنــدانــي سـيـاسـي آزاد بــايــد گــردد

هاي بلند  هاي شب ها و نقالي هاي قبل و روزگار شيرين كودكي، آن شب نشيني        هواي سال     به
به يـاد      افزون بر اين.  ها از شب بياد ماندني يلدا از شب چله  اي از گذشته پائيزي، تجديد خاطره 

هايي كـه در ايـن        اي و اساطيري در داستان ها و نشاطي كه با پيروزي قهرمانان افسانه       شادي
شد، و شور و نشاطي مضـاعـف را در جـمـع                  ترها نقل مي   سفيدان و مسن   شب توسط ريش  

توانست همان پيروزي بر اهـريـمـن         ها نيز به باوري مي     اين شادي .   آورد مان بوجود مي   كودكانه
 .باشد

اي سرياني است، به معني كودك، ثمره و ميوه و نيز زايش دوباره خورشيد، ايـن                        يلدا واژه 
است كه بعـد از    ) زمستاني(درحقيقت شب انقالب شَتوي. ترين شب سال است شب كه طوالني 

 .گردند شود و روزها اندك اندك بلندتر مي آن آفتاب از برج قوس به برج جدي تحويل مي
زيرا عالوه بر اينكه مـردم در    . ترين شب سال در نزد ايرانيان نحس بوده است      اين طوالني 

سرماي سخت زمستان ديرزماني از ديدار خورشيد محروم بودند، بنابر عقايـد مـذهـبـي نـيـز               
و چـون فـرداي آن شـب            .   ترين حمله اهريمن را دربردارد     پنداشتند كه اين شب طوالني     مي

گشت، مردم براي دفع نحوست آن شب و بـازآمـدن      تر مي  شد و روز طوالني    روشنايي غالب مي  
شدند و در انتـظـار    نشستند، بگرد هم دور آتش جمع مي خورشيد در فرداي آن شب، بشادي مي    

برآمدن خورشيد و در واقع زايش دوباره خورشيد بودند كه نحوست شب دراز را با تولد خـود از                  
 .برد بين مي

شد، واژه سال مشتق       از جهت ديگر طبق تقويم اوستايي سال جديد با فصل سرد شروع مي           
اين باور بيانگر آنست كه سال اوستايي روزگاري بـا  .   معني سرد است به“    sarda“  است از واژه    

آغاز سال عبارت بود از .   شده است فصل سرما يعني از نقطه انقالب زمستاني و اول ماه آغاز مي          
ايرانيان معتقد بودند كه مهـر  .   ماه بود  دوباره زاده شدن يا دوباره پيدايي خورشيد كه آن اول دي          

آيد يلدا زاذ روز ايزد مهـر يـا      در چنين شبي متولد شده استĤنچه كه از منابع و متون كهن برمي   
ام آذر كه مصـادف      زماني هم كه اين آئين بصورت يك دين به روم رفت، سي           .   ميترا بوده است  

در سده چهارم ميالدي در اثر اشتـبـاه    .    دسامبر به روز مقدس مهرپرستان موسوم شد       21بود با   
در ميان مردم ميتراپـرسـت   “    مهر شكست ناپذير“   دسامبر بنام روز تولد     25در سال كبيسه، روز     

اين مذهب منتقل  بعد از ظهور مسيحيت در روم، بيشتر آداب و رسوم مهري به           .   روم رايج گشت  
. حضرت عيسي مسيح نجات بخشنده منتـسـب گشـت           ازجمله ميالد مهر نجات دهنده به     .   شد

 سال پس از تولد حضرت مسيح با تغييراتي در جشن تولد ميترا در    300سنت جشن كريسمس    
جا، از جمله در مشـرق زمـيـن بـا              ميان مسيحيان مرسوم شد و با پيشرفت مسيحيت در همه         

 .ناميده شد“  يلدا“  ايران بازگشت و شب  مسيحيت سرياني به

 شب يلدا

 ياد ياران

 ياد باد

مردم در اين  .   هاي آنست  نشيني       آنچه امروز از شب يلدا براي ايرانيان باقي مانده شب         
ها بيشـتـر     ها بيشتر انار و از ميان سبزي       گسترند و از ميان ميوه     شب سفره مخصوصي مي   

رنـگ سـرخ      اند و مهريـان بـه       خورند، زيرا گل انار و گل هندوانه سرخ رنگ         هندوانه مي 
مهريان سرخي بامدادي پيش از برآمدن آفتاب را مظهر جـلـوه         .   دلبستگي خاصي داشتند  

آمده است، كه مهـريـان بـا          بجز اين، انار ميوه زايش نيز بشمار مي       .   دانستند ايزد مهر مي  
طبق روايتي ديـگـر بـجـز انـار و              .   خوردن آن طلب ازدياد فرزند از اهورامزدا را داشتند        

چرا كـه انـتـخـاب       .   رسيده است هندوانه، انواع آجيل كه شكل گرد داشتند به مصرف مي  
 .دانستند هاي بشكل گرد را منتسب به گردي ماه و خورشيد در آسمان مي خوردني

     پس از مصادره انقالب بهمن و استيالي شبي سياه و طوالني، رهبران جـمـهـوري                 
قدرت سعي در بفراموشي سپردن و حذف آداب و سنن ملـي   اسالمي و روحانيت وابسته به   

شب يلدا نيز بسان جشن مـهـرگـان،  مـراسـم                .   و غير اسالمي مردم ميهنمان داشتند     
پـرسـتـان جـمـهـوري          بدر از اين يورش شب     سوري، عيد نوروز و جشن سيزده      چهارشنبه

اما مردم ميهنمان پاسداري از آداب و سنن پسنديده خويش را بـه             .   اسالمي در امان نماند   
حال ما نيز اين مراسم را بـه مصـداق             .   اي عليه رژيم حاكم تبديل نمودند      سنگر مبارزه 

نشيني در اولـيـن شـب           داريم و با جمع شدن دور آتش و شب         گذشتگان خود پاس مي   
هاي گرد، به مبارزه با اهريمني كه شايد سياهـي شـب و              ماه و خوردن ميوه    طوالني دي 

 .پيونديم سرماي شديد باشد، مي

 گرامي باد
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