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 1386تيرماه  2سال  بيست و يكم، 

 در راه فعاليت ثمر بخش سنديكايي

با رشد آگاهي طبقاتي زحمتكشان و حمايت 
روزافزون آنان از سنديكاهاي مستقل و احيـاي  

 –حقوق سنديكايـي، جـنـبـش كـارگـري             
سنديكايي ميهن ما در مرحله اي دشـوار و        
حساس قرار گرفته و وظايفي خطير و سنگيـن  

يكي از ايـن      .  در برابر آن خود نمايي مي كند
وظايف اساسي كه در عين حال از اولويت ويژه 
در دوره كنوني برخوردار اسـت، چـگـونـگـي        
فعاليت ثمر بخش براي تشكل و سازمانـدهـي   
وسيع كارگران و زحمتكشان در سازمان هـاي  
پايه اي خود در واحدهاي مختلف تولـيـدي و     

همين امر سبب بحث و داوري   .  خدماتي است
هايي در درون و بيرون از جنبش سنديكـايـي   
گرديده و ذهن بسياري از فعاالن كارگـري و    
نيروهاي هوادار منافع زحمتكشان را بـه خـود     

 .مشغول داشته است
وجود اين بحث ها كه خود ناشي از حّضـور    
گرايشات مختلف در درون جنبش سنديكـايـي   
است، في نفسه امري غير طبيعي و مشكل زا   
نيست، اصوال جنبش سنديكايي بنابه ماهـيـت   
خود، از آنجا كه وظيفه اصلي آن مـتـشـكـل       
ساختن كارگران در دفاع از حقوق و مـنـافـع      
صنفي آنان و ديگر مزدبگيران است،  از حقوق 
و منافع همه زحمتكشان صرف نظر از رنـگ،    
مذهب، نژاد و اعتقاد و وابستگي سياسي دفـاع  
كرده و وجود عقايد متفاوت سياسي در مـيـان   
كارگران در امر مبارزه براي تامـيـن حـقـوق       
صنفي، مانعي در راه سازمـانـدهـي آنـان در         
سنديكاها به عنوان يك سازمان طبقاتي نبوده 

 .و نيست
اين امر به ويژه در مرحله كنوني رشد و گستـرش  
جنبش سنديكايي زحمتكشان ايران از اهميت درجه 

جنبشي كه هنوز نو پا قلمداد مي . اول برخوردار است
شود، بيش از هر چيز به وحدت و اتحاد عمل نيازمند 

 غ! است
براي تامين وحدت صفوف طبقه كارگر در مبـارزه  
صنفي در وهله نخست بايد به كار پيگير و صبورانـه  
در ميان توده هاي زحمتكش پرداخت و از هـيـچ       
مانعي نهراسيد، از همه امكانات و روزنه ها با حفـظ  

وحدت و   .  اصوليت و جانبداري طبقاتي استفاده كرد
تشكل آسان به دست نمي آيد، بنابر اين بـا واقـع       
بيني و شكيبايي مي بايد به كار مستمر و خستـگـي   
ناپذير ادامه داد و با هوشياري و تيز بينـي دائـمـي،      
مانورهاي تبليغاتي و روش هاي مخرب امپرياليسم و 
ارتجاع را خنثي و افشاء كرد، اما در ارتباط با جنبش 

سنديكايي و چگونگي فعاليت ثمر بخـش    -كارگري
سنديكاها در دوران كنوني و با در نظر داشتن اوضاع 
سياسي حاكم، از ميان رشته بحث هاي موجود مـي  
توان به دو نوع گرايش در اين زمينه اشاره داشت كه 
هر دوي اين گرايشات به اعتقاد ما براي فـعـالـيـت     
سنديكايي و آينده آن راه حل هاي نامناسب وغـيـر   

گرايش نخست با ديدگـاهـي   .  اصولي ارايه مي كنند
اراده گرايانه و ذهني براي جنبـش سـنـديـكـايـي         

طبقاتي قايـل  -اختياراتي فراتر از يك سازمان صنفي
مي شود و وظايفي را براي سازمان هاي سنديكايـي  
مطرح مي كند كه اصوال با ماهيت آن ناهـمـخـوان    

 3ادامه در صفحه 

 

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

تشكيل سنديكا هاي كارگري 

 مستقل حق مسلم كارگران است
سخنراني فعال سنديكايي كشورمان 
در بيست و سومين اجالس مركز بين 

 المللي حقوق سنديكايي 

برگزاري نود و ششمين 
سازمان بين المللي «اجالس 

 ژنو  -1386خرداد  - »كار
 

نود  و ششميـن  اجـالس سـاالنـه           
در خـردادمـاه    ”  سازمان بين المللي كار“ 

.  سوئيـس بـرگـزار شـد          -جاري در ژنو
هيئت نمايندگي از كشورهاي عضو با 168

شركت نمايندگان دولت، كارفرمـايـان و     
كارگران در اين اجالس حضورداشتنـد و    
در بحث هاي آن در مورد عرصـه هـاي     
مختلف بازار كار و همـاهـنـگـي بـراي        
يكدست كردن روابط و قوانيـن كـار در       

نماينـدگـان   .  سراسر جهان شركت كردند
آژانس هاي ويژه سازمان ملل، سـازمـان   
هاي بين المللي سنديكائي و سـازمـان       
هاي غيردولتي فعال در امر اشتغال و بازار 
كار نيز در اجالس امسال شركت فـعـال     

محور عمده بحث هاي اجـالس  .   داشتند
سعي در اتخاذ تصميماتي در رابـطـه بـا      

و  ”  جهاني شـدن   “ مسائلي تحت عنوان 
براي مجموعه مشكـالت   ” راه حل“ ارائه 

 2ادامه در صفحه   

 4بيانيه در دفاع از كارگران و دانشجويان ميهن                                                  در صفحه 

 7و  8كنفرانس سران هشت كشور بزرگ صنعتي                                             در صفحات  

 6ادامه در صفحه   

چندي است كه دامنه تبليغات مغرضانه مدافعان نسخه 
هاي نوليبرالي در اقتصاد پيرامون تحوالت جهانـي بـه     
ويژه در آمريكاي التين، در رسانه هاي همگاني ميـهـن   

در عين حال ارتـجـاع   .  ما گسترش چشم گير يافته است
حاكم نيز با مانورهايي فريبكارانه و انگيزه هاي بـهـره     
وري سياسي روابط ديپلماتيك عـادي مـيـان بـرخـي          
كشورهاي آمريكاي التين، مانند كـوبـا، ونـزوئـال و           
نيكاراگوئه با جمهوري اسالمي را  به طور زيركانـه بـه     

 . و برادرانه مطرح مي كند” پيوندهاي عميق“عنوان 
پر واضح است كه تبليغات مرتجعان به سود هدفهـاي  
معيني نشانه گيري شده و از برادري در اين ميان خبري 

نوليبرال هاي وطني نيـز بـه داليـل        .  نيست
مشخص و با نقاب دفاع از مالكيت فـردي و      

سعي در تخريب مبارزه قهرمانانه  ”  اقتصاد آزاد“ 
مردم و دولت كوبا بر ضد سرمايه انحصاري  و 
آن دسته از كشورهاي ديگر آمريكاي التـيـن   
كه با انتخاب مردم، نيروهاي مترقي و چپ در 

در اين زمينه و   .  آن به قدرت رسيده اند، دارند
نوليبرال هـاي  ”  آزادي خواهي” براي درك عيار

وطني، توجه به بنياد فكري آنها كه از جمله در 
نگاهي از منظر   -آزادي خواهي نافرجام“  كتاب

 آمريكاي التين، مدافعان نوليبراليسم و ارتجاع حاكم
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 ...ادامه تشكيل سنديكاهاي كارگري 

سـرمـايـه     ” جهاني شدن“ انساني، اجتماعي و محيط زيستي بود كه 
در حقيقت سخنراني مفصـل  .  داري براي بشريت بوجود آورده است

، دبير كل سازمان جهاني كار در كنـفـرانـس    ” خوان سوماويا“ آقاي 
فاجـعـه بـار      ”   جهاني شدن“ امسال عمدتاٌ متوجه برخورد با تبعات 

براي زحمتكشان، تشكل هاي كارگري و بازار كار و محيط زيسـت  
هيئت نمايندگي رسمي جمهوري اسالمي ايران در كنفـرانـس   .   بود

امسال شامل گروه پر تعدادي ازجمله جـهـرمـي، وزيـر كـار، و              
مشاورانش در وزارت كار، عليرضا معيري و محمد كاظم سجـادپـور    
نمايندگان ويژه دائمي جمهوري اسالمي ايران در ژنو و همچـنـيـن    
گروه كارفرمايان به مسئوليت ابوالفضل احمد خانلو، رئيـس مـركـز      
عالي كارفرمايان، و نمايندگان تحميلي كارگران از مـركـزعـالـي         
شوراهاي اسالمي كار به سرپرستي ناصر برهاني، داود قادري، غفور 

كنفرانس امسال سازمان بين المللي كـار  .  عابدي و گيو رفعتيان بود
چون هميشه شاهد اعتراضات رسمي و غير رسمي به عملكرد رژيم 
و مسئوالن آن  در رابطه با مسائل كارگري و همچنيـن تـركـيـب       
.  اعضاي شركت كننده در هيئت به نمايندگي كارگران ايـران بـود      

مسئله سركوب تشكل هاي مستقل كارگري، برخورد خشن رژيم با 
اعتراضات معلمان كشور و همچنين بازداشت و پـيـگـرد فـعـاالن        
سنديكائي ايران از سوي چندين مركز سنديكائي جهان به كنفرانس 

امسال هم چون سال هاي گذشـتـه بـه      .   امسال گزارش شده بود
ابتكار نيروهاي مخالف رژيم آكسيون هاي اعتراضي و افشاگرانه در 

 .  محل برگزاري كنفرانس در ژنو سازمان داده شده بود
 

تشكيل سنديكا هاي كارگري مستقل حق مسلم 
 كارگران است

سخنراني فعال سنديكايي كشورمان در بيست و 
   »مركز بين المللي حقوق سنديكايي«سومين اجالس  

 
مركز بين الـمـلـلـي حـقـوق         «بيست و سومين اجالس ساالنه 

در اواسط خرداد ماه جاري در ساختـمـان   .)  س. ح. ب. م(   »سنديكايي
حضور سي وپنـج  .  در ژنو برگزار شد »سازمان جهاني كار«مركزي 

سـازمـان وحـدت      «سازمان سنديكائي ملي و بين المللي و ازجمله 
، كنفدراسيون جهاني اتـحـاديـه    »اتحاديه هاي كارگري قاره آفريقا

، »فدراسيون جهاني اتـحـاديـه هـاي كـارگـري          «هاي كارگري، 
فدراسيون سنديكاهاي سراسر چين، كلمبيا، مصر، سـودان، ايـران،     
زالند نو، استراليا، و اياالت متحده به بيست و سـومـيـن اجـالس         

اجالس پس از سخنان پروفسور كـيـث     .   اهميت ويژه اي داده بود
ايونينگ، حقوقدان خبره قانون كار ، به بررسي اوضاع حقوق بشر در 

در بخشي از اجالس امسال نمايـنـده   .   كلمبيا و قاره آفريقا پرداخت
كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري در رابطه با كارزار موفـق  

 .  و پيگير بر ضد كار كودكان، و كار اجباري سخنراني كرد
به دعوت مركز بين المللي حقوق سنديكايي، يكي از سخنـرانـان   
اصلي اجالس امسال يك فعال جنبش سنديكايي كشورمان بود كه 

سنديكالـيـسـت    .   براي شركت در اين اجالس در ژنو حضور داشت
ترقي خواه ايراني در سخنان خود ضمن تحليل شرايط سيـاسـي و     
اجتماعي ايران به بررسي شرايط كاري زحمتكشـان در ايـران و         

 . مبارزه براي تشكيل سنديكاهاي مستقل پرداخت
  ».س.ح.ب.م«فعال سنديكايي كشورمان در آغاز سخنان خود از 

براي حمايت پيگير آن از جنبش همبستگي با اتحاديه هاي كارگري 
در آن   “ سخنران، ايران را به عنوان كشوري كه   .   ايران تشكر كرد

كارگران به دلخواه كارفرما بيكار مي شوند، جايي كه دستمـزد هـا     
براي ماه ها پرداخت نمي شود،جايي كه دولـت در تـبـانـي بـا              
كارفرمايان قرارداد هاي رسمي را ملغي اعالم كرده و به جـاي آن    
قرارداد هاي موقت و سفيد امضاء ترويج مي دهد، كه در قوانين آن 

مزاياي اجتماعي، حقوق كاري و سيـسـتـم    
تامين اجتماعي مورد بي اعتناعي قرار دارند، 
و نهايتاٌ جايي كه فعاالن سـنـديـكـائـي و        
خانواده هاي آنان با تهديد، حمله فيزيكي و 

” بازداشت و شكنجه و اخراج روبرو هستنـد 
او آنگاه با ارائه تحلـيـلـي از      .   معرفي كرد

مبارزه كارگران ايران براي احقاق حـقـوق     
خود و از جمله ايجاد تشكل هاي مستـقـل   
كارگري، تاريخ مبارزات كارگري از انقـالب  

  -   1358بهمن تا كنون را به چهار دوره      
و    1384تا  1376،  1376 - 1368، 1367

نهايتاٌ دوره رياست جمهوري احمدي نژاد از 
سخنران با ارائه .  تقسيم كرد 1384تابستان 

مثال هاي مشخص به اينكه رژيم اكـنـون   
مانند دوره جنگ با عراق به بهانه درگيري هاي ديپلماتيك با اياالت متحده، و بـا  

، هرگونه انتقادي را با مشت پـاسـخ مـي      »وحدت ملي « پنهان شدن پشت شعار
دهد، به اوج گيري سركوب جنبش اعتراضي زحمتكشان از زمان تشكيـل دولـت     

 .  اشاره كرد 1384پاسداران و امنيتي ها در تابستان 
سخنران ضمن ارائه تحليلي از مشخصه هاي دوره هاي چهارگانه حيات رژيم و 
تبعات آن ها براي جنبش كارگري ميهن مان، به نقطه عطف هائي در مـبـارزه       

سخت شدن شـرايـط زنـدگـي         “ :  ساله زحمتكشان اشاره كرد 28بغرنج و دشوار 
بر اساس   »تعديل ساختاري«كارگران و مزد بگيران به دليل اعمال سياست هاي 

نسخه هاي تحميلي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در دوره ريـاسـت         
جمهوري هاشمي رفسنجاني اوج گيري حركات اعتراضي كارگران و زحمتكشان را 

خصوصي سازي، فروش صنايع ملي و كارخانـه هـاي دولـتـي،         .  به دنبال داشت
نرخ تورم و سطـح  .  واردات بي برنامه عمالٌ اقتصاد كشور را به ورشكستگي كشاند

برنامه اقتصادي فاجعـه  .   بيكاري در تمام سال هاي اين دوره روند افزايشي داشت
آميز و سياست دولت در قطع سوبسيد ها و ارائه كاالهاي اساسي به زحمتكشان با 

مشخصه ويژه ايـن جـنـبـش         .   اعتراض قشرهاي  وسيعي از مردم روبرو گرديد
شوراهـاي اسـالمـي      “ اعتراضي نا پيوسته بودن و پراكنده بودن آن و نقش منفي 

اين دو ارگان فعال در مـحـيـط هـاي       .   در قبال آن ها بود”  خانه كارگر“ و  ”  كار
كارگري تحت هدايت رژيم و كارفرمايان عمالٌ در هماهنگي با ارگان هاي دولتـي  
نقش كنترل و منحرف كردن جهت و شعارهاي جنبش كارگري را بـه عـهـده          

در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي گرچه سياست هـاي كـلـيـدي       .   داشتند
اقتصادي دولت قبلي در رابطه با خصوصي سازي  و سياست درهاي باز تـجـاري     

اصالحات “ادامه يافت، كارگران و زحمتكشان با بهره جويي از شعار دولت مبني بر 
سعي در ايجاد و احياء تشكل هاي كارگري مستقل خويش كردند كه از   ”  سياسي

مبارزه فعاالن ترقي خواه .  سال هاي اول انقالب تعطيل و ممنوع اعالم شده بودند
جنبش كارگري در سال هاي آخر دولت خاتمي منجر به پايه گيري و احياء چندين 

سنديكاي كارگران شركت واحد اتـوبـوسـرانـي     “ تشكل مستقل كارگري و ازجمله 
فعال سنديكاليست كشورمان  آنگاه به موج تداوم يابنـده  .   گرديد”   تهران و حومه

فشارهاي ارگان هاي امنيتي رژيم بر ضد فعاالن سنديكاي كارگران شركت واحـد   
و همدستي آشكار و هماهنگ شورا هاي اسالمي كار و خانه كارگر با ارگان هـاي  

سخنران در انتها عملكرد سركوبگرانه و امنيتـي  .   رژيم در اين سركوب اشاره كرد
دولت احمدي نژاد در مقابله با جنبش كارگري و وسعت يافتن موج سـركـوب بـا      

حـملـه رژيـم بـه         .   هرگونه تشكلي در محيط هاي كاري را مورد توجه قرار داد
معلمان مبارز و ادامه فشار بر ضد سنديكاي كارگران شركت واحد و محكـومـيـت    

سال زندان در ماه هاي اخير به عنوان  5منصور اسانلو، از مسئوالن اين سنديكا به 
در انتهاي سخنراني كه با اسـتـقـبـال       .   مثال هاي مشخص اين موج ارائه گرديد

رهبران سنديكائي كشورهاي مختلف روبرو شد، فعال سنديكائي كشـورمـان بـا        
هيئت هاي نمايندگي مختلف در رابطه با اشكال همكاري و تـوسـعـه جـنـبـش         
همبستگي با مبارزات حق طلبانه كارگران و زحمتكشان ايران در راستاي ايجاد و   

 .احياي تشكل هاي مستقل صنفي و طبقاتي خود تبادل نظر و تجربه  كرد
در سال جاري فعاليت هائي   ” مركز بين المللي حقوق سنديكايي“ قرار است كه 

را در رابطه با حمايت از مبارزه براي سنديكا هاي مستقل كـارگـري در ايـران          
 .        سازمان دهد
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بر آن تاكيد شده، حائز اهميت ”  اقتصاد سياسي به تجربه ايران معاصر
گروهي از اقتصاددانان مدافع و بعضا طراح برنامه هـاي  .  فراوان است

يكي از مهمترين و پايه اي “: تعديل اقتصادي در اين كتاب مدعي اند
ترين محك ها و ضوابط براي قضاوت در مورد آينده حركـت هـاي     

موضع آنها در مورد چگونگي احترام به حقوق و آزادي هاي ...  سياسي
فردي، حقوق مالكيت و به رسميت شناختن آزادي انتخاب در فعاليت 

اين اصول اوليه در دو قرن اخير قـوي تـريـن و        ”  ... اقتصادي است
انديشـه  ....  موفق ترين نظام هاي اجتماعي را پايه گذاري كرده است

ارزش ها، ( مدرن و به تبع آن جامعه مدرن يعني مفهوم و منزلت فرد 
هميشه مورد غفلت اكثر انديشمندان )  آزادي اقتصادي و حقوق فردي

جامعه مدني بدون اقتصاد آزاد و بيـرون از    ...  ايراني قرار گرفته است
اقتصاد .  حيطه اقتدار و تصميم گيري قدرت سياسي قابل تصور نيست

شرط الزم براي امكان و تداوم ساير آزادي هـاي      )  غير دولتي( آزاد 
بخش خصوصي معنايي جز آزادي انتخاب و   ...  سياسي و مدني است

تضمين حقوق فردي و از جمله مالكيت فردي ندارد، تا زمـانـي كـه      
بخش خصوصي .  منزلت فرد، آزادي، مالكيت فردي محور قرار نگيرد

 )1(”.و اقتصاد آزاد به معناي واقعي كلمه تحقق نخواهد يافت
چنين بينشي كشف تازه اي نيست و در ميهن ما  طي دو دهه اخير 
با اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي و اصالح ساختار اقتصادي، بر 
پايه دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، موجب نابودي 

اخـالقـي   -بنيه توليدي، گسترش فقر و فرسايش پايه هاي فرهنگـي 
در عرصه مسايل روز، اين نوع بينش و بطور كلـي  .  جامعه شده است

هواداران ايراني نو ليبراليسم درماه هاي اخير به تبليغات گسترده بـر    
از جـملـه روزنـامـه         .  ضد كوبا، ونزوئال و نيكاراگوئه دست زده انـد 

دي ماه سال گذشته در مطلـبـي بـا نـام          30به تاريخ ”  كارگزاران“ 
هوگوچاوز به عنـوان ريـيـس      ” : نوشت” پوپوليست در دام پوپوليسم“

جمهور ونزوئال كه يك پوپوليست ماهر است، اكنون در دامي افتـاده  
است كه خود بنيان آن را گذاشته، چاوز در آخرين اقدام خـويـش و       
براي رسيدن به هدف از مجلس اجازه گرفت اختيارات فرا قـانـونـي      
داشته باشد رفتار چاوز براي ملي كردن صنايع مخابرات، برق ونفت و 
زير مجموعه هاي اين صنايع جز بازگشت به عقب آيا چيز ديـگـري   
است؟ آيا چاوز با دادن وعده هاي پر شمار به تهي دستان و تاسيـس  
هزاران تعاوني مي تواند براي آنها شغل درست كند؟ نـاظـران آگـاه      
معتقدند او هر روز بيشتر در دردسرهاي خود ساخته غـرق خـواهـد        

 ”....شد
در كنار پايگاه هاي اينترنتـي مـانـنـد       ”  كارگزاران“ همين روزنامه 

و جز اينها در حمله به چاوز و سياست هاي مردمـي  ” روزنا“، ”آفتاب“
ضمن دفاع آتشين ”  شيريني افزايش مصرف“ وي در مقاله اي به نام 

از مخالفان رييس جمهور ونزوئال و حمـايـت از سـيـاسـت هـاي             
در وجود چـاوز مـي     ” امپرياليسم جهاني بر ضد اين كشور تاكيد كرد 

جادوگر اصلي به زعم حضرات فيدل كاسترو [ توان يك نوچه جادوگر 
] او محسوب مي شوند”  نوچه هاي” ..... است و چاوز، مورالس و اورتگا

كسي كه تاريخ .  پوپوليست ديگري را از آمريكاي التين تشخيص داد
مصرف او با پايين رفتن اجتناب ناپذير قيمت نفت به پايان خـواهـد     

در يك گزارش مـفـصـل ديـگـر از          ”  كارگزاران“ روزنامه ”  .... رسيد
سازمان ها و احزاب مخالف دولـت    ” :  ونزوئال،  با تاكيد چنين نوشت

چاوز قصـد    . هيچ نماينده اي در مجلس ملي كشور ندارند.... ونزوئال 
دارد شركت هاي بزرگ را در بخش انرژي و ارتباطات كشور به زيـر  

او همچنين مايل است به مالكيت شركت ها و .  كنترل دولتي در آورد
منتقدان مي .  افراد خارجي در پااليشگاه هاي پر سود نفت پايان دهد

گويند او قصد دارد با در دست گرفتن تمام سررشته هاي اقتـصـادي   
چـاوز در    .  كشور، نظامي خود كامه و تمام گرا در ونزوئال به پا كـنـد  

جمع هواداران خود يادآور شده بود كه همه قدرت بايد به مردم واگذار 
شود ولي منتقدان مي گويند و اطمينان دارند وضعيتي كه در ونزوئـال  
دارد پيش مي آيد در بهترين حالت به هرج و مـرج نـزديـك تـر             

 ”....است
دي ماه سال گذشته، ضمن حمله  25نيز در ”  اعتماد ملي“ روزنامه 

به نيروهاي چپ در آمريكاي التين رابطه ديپلماتيك با كشورهـايـي   
ناميد ”  خانه بر آب ساختن“مانند ونزوئال تحت رهبري چاوز را غلط و 

چپ ما در آمريكاي التين تنها براي نشـسـت    ” دوستان“ «:   و نوشت

هاي كافه اي و شومينه اي هم صحبتان فرهيخته اي هستند اما براي طـراحـي     
اولويت هاي امنيتي، سياسي، بين المللي و البته اقتصادي نبايد شركاي منـاسـبـي    

شاگـردان فـروتـن      (به راستي آيا تصور مي كنيد امثال چاوز، اورتگا و كوررا. باشند
 »مي توانند متحداني استراتژيك براي ايران باشند؟ ) كاسترو

بهمن ماه در  24، به تاريخ ”دنياي اقتصاد“به دنبال اين موضعگيري ها، روزنامه 
مقاله اي تحت عنوان ريشه يابي بازگشت سوسياليسم به آمريكاي التين خـاطـر     

چندي پيش اغلب تلويزيون هاي جهان به عنوان خـبـري ويـژه        ” :  نشان ساخت
فيلمي از مالقات حضوري چاوز، رييس جمهور ونزوئال و فيدل كاسترو حاكم كوبـا  
را نشان دادند، اين ديدار، ظاهرا با تشكيل اتحاديه اي از سوسياليست هاي جديـد  

در ماه هاي اخير نفراتي در انتخابات كشورهايي .  آمريكاي التين بي ارتباط نيست
مانند ونزوئال، اكوادور، پاراگوئه و نيكاراگوئه برنده شده اند كه شعارهايي تند عليـه  

جـالـب ايـنـكـه در          .  سرمايه داري جهاني به سبك سوسياليست ها مي دادنـد   
كشورهايي مانند نيكاراگوئه يا اكورادور با شعارهاي سوسياليستي كساني به قـدرت  

صورت مضحـك  ...  رسيدند كه قبال در لباسي ديگر امتحان خود را پس داده بودند
تر مساله اين است كه مثال پوپوليست هاي آمريكاي التين پس از قبضه حاكميت 
دوباره بحث موزه اي ملي كردن صنايع به ويژه در بخش نفت و گاز را مـطـرح       

آن هم در عصري كه جهاني سازي در همه جوانب شروع شده و منافـع  .  كرده اند
 ”....دراز مدت ملت ها در پيوستن به قافله توسعه اقتصادي و جهاني شدن است

آيا هنوز باور نكرده اند كـه شـيـوه هـاي         ”  : اين روزنامه سپس ادامه مي دهد
حكومتي كوباي كاسترو عموما به درد موزه هاي تاريخ سياسي و اقتصـادي مـي     
خورد؟ آيا روش هاي اقتصادي دولتي و هدايت شده آنان جز توزيع فقـر و رشـد       
فساد در جامعه شان دستاورد ديگري داشته است؟ آيا اشاعه فرهنگ و ادبيات تنفر 
و بستن چهار ديواري براي آن كشورها و نبود آزادي هاي فردي نتيجه اي جز فقر 
و فحشا براي كوبا و همفكرانش به وجود آورده است؟ اكنون بخشي از حـاكـمـان    

اقتصادي وسـيـاسـي و        ( آمريكاي التين كه خود را در برابر امواج توفنده توسعه 
آسيب پذير مي بينند شروع به نبش قبر كمونيسم كرده و شعارهـاي  )  جامعه مدني

ميالدي را دوباره رواج مي دهند، گويي با اين روش اشـبـاح را از        60و  50دهه 
خوب توجه كـنـيـد    [ قبرستان كمونيسم و سوسياليسم به مهماني ملل عقب مانده 

دعوت مي كنـنـد تـا آن        ]  ملل عقب مانده نه ملل فقير و عقب نگاه داشته شده
بقبوالنند كه تنها راه، دادن شعـار  ]  مردم زحمتكش[ مردگان به اين زندگان نا اميد 

در راه برنامه ريزي و بنا كردن جامعـه  ...  محو و نابودي سرمايه داري جهاني است
جامعه آمريكايي التين و ديگر كشورهاي همفكـر بـايـد      )  جامعه مدني(اي مدرن 

راه .  قابل احترام هستند ولي متعلق به گذشته اند...  بپذيرند، لنين، چه گوارا، فيدل و
و روش شان و انديشه شان راهي تازه براي توسعه، عدالت، رشـد اقـتـصـادي و         

) به ويژه توسعه سياسي(  براي توسعه .  زدودن فقر و فساد در جوامع نخواهد گشود
تنها راه پيوستن به كاروان جهاني سازي، تعامل با دنيا و بهره گيري از مديريت و   

مصرف داروي ملي كردن صنايع به دليل . سرمايه گذاري كشورهاي پيشرفته است
بايد بـه جـامـعـه       .  باطل شدن تاريخ اعتبارش زيان آور و حتي كشنده خواهد بود

جهاني پيوست و مهماني برگزار كردن براي اشباح، در اين راه هيچ نقشـي بـازي     
 ” ....نخواهد كرد

نويسندگاني از ايـن  ”  نوگرايي“ البته نكته قابل توجه در اين زمينه اينجاست كه  
دست تنها تكرار خسته كننده و بي محتوي نظريات كهنه و پـوسـيـده دفـاع از          
سرمايه داري انحصاري يي است كه ثمرات  حاكميت آن حتـي در كشـورهـاي        

زندگي بيش از يك ميليارد  نفر انسان محروم .  پيشرفته نيز ديگر قابل دفاع نيست
زير خط فقر ثمره حاكميت نـظـام ضـد        ”  زندگان نا اميد“ و به زعم نويسنده باال 

انساني سرمايه داري انحصاري است كه مردم جهان، از جمله ده هـا مـيـلـيـون        
آنـچـه تـاريـخ       .  شهروند ايراني آن را با پوست و گوشت خود احساس كرده انـد   

مصرفش تمام شده نه مبارزه اوج گيرنده جنبش عظيم اجتماعي  با سرمايه داري و 
است كه حتي مطرح كنندگـانـش   ”  پايان تاريخي“ جهاني شدن  است بلكه نظريه 

 . نيز ديگر نفس دفاع از آن را ندارند
، توسط رييس جمهور ونزوئال،  فرصتـي    RC TVبا تعطيلي شبكه تلويزيوني

در ايـن زمـيـنـه         .   در اختيار مدافعان، اصالت فرديت و مالكيت قـرار گـرفـت       
يك صدا زبان بـه اعـتـراض        ”  خانه كارگر“ و ”  حزب اسالمي كار“ ، ” كارگزاران“ 

خرداد ماه با تـيـتـر جـنـجـالـي             7ايلنا به تاريخ   -خبرگزاري كار ايران.  گشودند
از ” ايستگاه تلويزيوني خصوصي ونزوئال به دستور هوگوچاوز تعطيل شد” :وهدفمند

بستن شبكه تلويزيوني خصوصي را محكوم مي )  چاوز(مخالفان وي ” :جمله نوشت
حق آزادي بيان و خالف دمكراسي ....  كنند و آن را اقدامي در جهت ضايع كردن، 

دفاع مدافعان سينه چاك نوليبراليسم و جهاني شدن از آزادي و بـيـان   ”  . مي دانند
به زعم ايـنـان،   .  اينگونه نظرات، هدفمند بوده و در خدمت مقاصد معيني قرار دارد

آزادي و دمكراسي با خصوصي سازي و اقتصاد بازار آزاد يكسان و درهم تـنـيـده      
آزادي يـعـنـي    .  آزادي يعني آزادي سرمايه براي غارت انسان هاي محروم.  هستند

آزادي تجاوز انحصار ها به محيط زيست و حقوق شهروندان آفريقا، آسيا، آمريكاي 

 ...ادامه  آمريكاي التين 

 6ادامه در صفحه   
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

بيانيه در دفاع از كارگران و * 
 دانشجويان ميهن

در ادامه فشارهاي روزافزون بر كارگران         
مبارز ميهن ما و همچنين امنيتي كردن هرچه    

هاي دانشجويي توسط نيروهاي      بيشتر محيط 
اي از    هاي اخير،  موج تازه      سركوبگر در هفته  

هاي   همبستگي و پشتيباني از اين ستون         
كارزار دفاع از    . جنبش مردمي آغاز گرديد     

حقوق كارگران و دانشجويان، چه در داخل          
كشور و چه در خارج از ميهن ما، همچنان            

آخرين نمونه آن بيانيه يي است كه . ادامه دارد
كانون نويسندگان ايران روز شنبه در ايران          
انتشار داد و طي آن ضمن هشدار باش به             
جنبش دانشجويي و كارگري نگراني خود را         

هاي گوناگون بر ضد جنبش        نسبت به توطئه  
پرونده “خصوص موضوع         دانشجويي به  

براي دانشجويان و كارگران ابراز          ” سازي
آن چه كه در اين ميان جديد است           . داشت

موضوع جعل نشريات دانشجويي توسط          
نيروهاي امنيتي و بسيج دانشجويي است كه        
قصد دارند با انتساب آن به دانشجويان دگر          
انديش زمينه سركوب و اخراج آنان را از             

. هاي سراسر كشور فراهم كنند            دانشگاه
هاي اخير در       برخورد نيروهاي ارتجاعي در ماه    

مقابل اعتراضات كارگري و دانشجويي نشان       
هاي هواداران و عمال      از آن دارد كه دسيسه     

شود و      هاي گوناگوني را شامل مي      رژيم جنبه 
اندازي و درنهايت سركوب       هدف آنان سنگ  

 . ها است اين نوع جنبش
موج “: در اين بيانيه افشاگر آمده است          

اي از سركوبِ جنبش دانشجويي كه            تازه
دانشجويان مستقل اند، در        قربانيان اصلي آن  

پخش نشريات  . است  ها به راه افتاده       دانشگاه
جعلي و مشكوك به نام دانشجويان و به             

هاي سنگين و نگران      دنبال آن پرونده سازي   
حذف و  . كننده، بخشي از اين جريان است        

اخراج استادانِ مستقل، احضار هر روزه             
هاي انضباطي، جلوگيري     دانشجويان به كميته  

از تحصيل قبول شدگان امتحانات ورودي         
گونه توجيه، بستن فضاي            بدون هيچ  

هاي دانشگاهي به     ها و تبديل محيط     دانشگاه
جوالنگاه مزدوران ضد دانشجو، به قصد           
ارعاب و ارهاب و فراهم كردن دستاويزهايي        
براي تشكيل پرونده و تعقيب دانشجويان، از        

از سوي  .  كردهاي ديگر اين موج تازه است      

ديگر، سركوب جنبش       
هاي    كارگري و اخراج     

چنان ادامه      كارگري هم  
منصور اسانلو به پنج    . دارد

سال زندان محكوم         
شود و محمود صالحي      مي

در زندان سنندج با مرگ      
. كند  دست و پنجه نرم مي    

كانون نويسندگان ايران     
ضمن محكوم كردن        

هاي اخير، خواهان     تعرض
آزادي فوري همه زندانيان    
سياسي، به ويژه            
دانشجويان، كارگران و      
معلمانِ دربند، توقف اين     
موج جديد تعقيب و          
سركوب و تمكين حكومت 

هاي   كنندگان به خواسته   
 ”.بر حق مردم است

موضوع مهمي كه در      
بيانيه كانون نويسندگان       

ايران برجستگي دارد، جنبه حمايت و پشتباني آن از جنبش كارگري و دانشجويي ميهن ما است كه در                   
هاي   اين آن چيزي است كه مردم ما براي دستيابي به خواسته             . اند  معرض تعرض دوباره قرار گرفته     

بايد موضوع همبستگي و امر اتحادهاي مردمي، براي كسب آزادي و دفاع از   . برحق خود بدان نياز دارند
اين آن نيازي است كه مردم       . ترين ضروريات روزمره تبديل كرد       حقوق انساني را به يكي از بديهي       

ها و مبارزات     تجربه نشان داده است كه تالش     . ميهن ما هر روز بيش از پيش آن را احساس مي كنند            
ديگر است كه     تنها در سايه همبستگي و پشتيباني از پيكارهاي يك          . منفرد راه به جايي نخواهند برد      

 .توان به نتايج درخور رسيد مي
 

 ها، يا اذيت و آزار هرچه بيشتر مردم ها و كوه پارك” سازي سالم“طرح * 
ويژه در  هاي شهرهاي بزرگ، به در هفته گذشته مسئله حمله و ضرب و جرح زنان و جوانان در خيابان

اين موضوع  . اي بود   هم به بهانه مبارزه با بدحجابي، از موضوعات خبرساز رسانه               تهران بزرگ، آن  
. خصوص با آغاز فصل گرما و طبعاً تغيير در نوع و رنگ لباس مردم ميهن دامنه بيشتري يافته است                     به

درواقع موضوع پوشش و استفاده از لباس كه جزو مسايل شخصي و خصوصي افراد جامعه است، در                    
را  سست   ” نظام اسالمي “هاي    رود بنيان   رژيم واليت فقيه به موضوعي سياسي و حيثيتي كه گويا مي           

هاي واهي چون     روزي نيست كه صدها تن از دختران جوان و جوانان به بهانه            . كند، تبديل شده است   
گاه ها    حجابي، آرايش كردن و غيره مورد اذيت و آزار نيروهاي امنيتي قرار نگيرند و روانه بازداشت                  كم

اي چون نوع پوشش و رنگ لباس مردم، خاري             دهد كه موضوع ساده     خود اين امر نشان مي     . نشوند
ورزند و حتي در       است در چشم متحجرين و كورانديشان كه با هرگونه شادي و نشاط مخالفت مي                 

فرسا سرتاپا    كنند كه در گرماي طاقت      ويژه زنان را محكوم مي      درجه نيز مردم ميهن ما به        40گرماي  
آن چه  . هاي متمادي است كه با آن روبرو هستند         البته اين موضوعي است كه مردم سال      . سياه بپوشند 

پاكسازي “كه تازگي دارد، تصميم مقامات و نيروهاي انتظامي مبني بر اجراي طرحي است به نام                     
جا منظور نه نگراني نسبت به تخريب محيط زيست و نابودي                ، البته در اين   ”پاركها، كوهها، جنگلها  
بلكه اين شعاري است كه در راستاي اجراي        . كارهايي براي جلوگيري از آن است       مناطق سبز و ارايه راه

. گيرد  هم توسط مأموران نيروي انتظامي صورت مي        گاههاي سراسر كشور، آن     طرح سالم سازي تفريح   
درواقع اين است كه از شنبه هفته آينده تمامي پاركها، كوهها،             ” طرح كارشناسانه “قصد رژيم از اين      

پاكسازي مي  ” مخل امنيت عمومي  “جنگلها و تمامي تفريحگاههاي سراسر كشور از وجود عوامل              
در اين زمينه يكي از ماموران رژيم به نام سردار سرتيپ پاسدار احمد روزبهاني، در مصاحبه با                    . شوند

با توجه به آغاز فصل تابستان، تعطيلي مدرسه ها و تمايل بيشتر              “:  گويد  چنين مي ” مهر“خبرگزاري  
خانواده ها براي رفتن به تفرجگاهها و مناطق تفريحي، در راستاي اجراي اين طرح، حضور مأموران ناجا 

 “ . در اين قبيل مناطق براي برقراري امنيت، افزايش مي يابد
كشد، پس از تهديد و       را يدك مي  ” مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا     “روزبهاني كه عنواني چون     

از مردم و شهروندان مي خواهيم كه حتماً با پليس             “: دهد  ها در همين گفتگو، ادامه مي        هشداردادن
هموطنان نسبت به رفع ناامني پديد آمده در تفريح گاههايشان اطمينان داشته و از                  . همكاري كنند 

اعالم آن به مأموران ناجا هيچ گونه احساس نگراني نكنند، زيرا بالفاصله موضوع با قاطعيت و جديت                   
هاي جامعه  و گسترش دايره دخالت ارتجاع در نوع             وي امنيتي كردن همه عرصه    ” .پيگيري مي شود  

بي شك نفس حضور بيشتر نيروها در اين          “: كند  تفريحات و اوقات فراغت مردم را چنين توجيه مي          

 !آزادي براي همه دانشجويان دربند 



1386تيرماه  2شنبه    5   767شمارة  

در اين طرح   . قبيل مناطق، خود به نوعي پديد آورنده امنيت است         
سعي شده است تا ضمن ايجاد امنيت روحي رواني، احساس آرامش 

:  كند  و اضافه مي  ”  .براي خانواده اي كه قصد تفريح دارد، پديد آيد        
تالش پليس بر اين است تا احساس نگراني برخي از خانواده ها              “

هنگام رفتن به تفريحگاهها، با كمك خودشان، به احساس امنيت           
پرسند، در مقابل اين نظارت    مردم ميهن ما از خود مي” .تبديل شود

توان گفت     مسئوالن چه مي   ” كارشناسانه“و  ” گشا  مشكل”،”بكر“
ها   كه خود حضور اين دسته نيروهاي امنيتي رژيم در خيابان           جز اين 
زيرا كه آنان با وارد آوردن . ها مايه ناامني هرچه بيشتر است و پارك

فشار بر مردم و ضرب و شتم زنان و جوانان به عدم امنيت                    
مشكل مردم  در اينجا حضور  نيروهاي          . زنند  اجتماعي دامن مي  

ها،  ها، كوه جا است كه پارك سوال اين. امنيتي و انتظامي رژيم است
 كرد؟” پاكسازي“ها را بايد از وجود چه كساني  گاه ها و تفريح جنگل

 
ضرب و شتم، پاسخ رژيم به خواسته هاي * 

 !كارگران زحمتكش است
بار ديگر شاهد     مردم زحمتكش و كارگران ايران در هفته گذشته         

پنج هزار تن از كارگران نيشكر      . يك اعتصاب بزرگ كارگري بودند    
هفت تپه به مدت هفت روز دست به اعتصاب زده و خواهان                  

 24در روز   . هاي خود شدند    دريافت حقوق معوقه و ديگر خواسته      
خرداد ماه بيش از سه هزار تن از كارگران اين كارخانه در مقابل               
ساختمان مديريت نيشكر هفت تپه اجتماع كرده و با سر دادن شعار  

دليل و انگيزه اصلي اعتصاب      . هاي خود پرداختند    به بيان خواسته  
اين واقعيت تلخ بود كه كارگران نيشكر هفت تپه از آغاز سال جديد 

و پيگيري آنان براي        اند  گونه حقوقي دريافت نكرده     تا كنون هيچ  
با . نتيجه مانده است    هاي اخير بي    دريافت حقوق عقب افتاده در ماه     

جاي رسيدگي به  اين حال در روز چهارم اعتصاب مقامات مسئول به
هاي برحق كارگران با فراخواندن نيروهاي انتظامي و               خواسته

اين درحالي  . دفاع را سركوب كردند     حراست كارخانه، كارگران بي   
مدير عامل شركت وعده داده بود كه        بود كه در آستانه اعتصاب       

كليه حقوق عقب افتاده و مزاياي كارگران طي هفته پرداخت               
 . شود مي

هاي منتشر شده، پس از ضرب و شتم كارگران            بر طبق گزارش  
زحمتكش، بر تعداد اعتصاب كنندگان افزوده شد و كارگران اين             

هاي دروغين مسئوالن باور      كارخانه اعالم كردند كه ديگر به وعده      
هاي ديگري را مطرح كردند كه نشان از مصمم             ندارند و خواسته  

بودن كارگران براي دستيابي به  مطالبات خود و همچنين آگاهي             
هايي بديهي مانند،      عالوه بر طرح خواسته    . ها دارد   روزافزون آن 

هاي كارگري، دريافت      دريافت حقوق معوقه، دريافت پول بن         
مزايايي كه وعده آنها به كارگران داده شده بود، كارگران اعتصابي            

ها نيز عزم خود را        نيشكر هفت تپه براي رسيدن به اين خواسته         
حق داشتن سنديكاي كارگري، حق شركت كارگران       : اند  جزم كرده 

فصلي در انتخاب نمايندگان كارگران، حق طبقه بندي مشاغل،            

كارگران اعتصابي همچنين بر اين موارد نيز  تاكيد           . تامين وسائل ايمني كارگران   
اخراج عناصر امنيتي و نظامي از هيئت مديره شركت كه به خاطر نداشتن              : ورزيدند

تخصص موجب سوء مديريت و ورشكستگي شركت شده اند؛ متوقف كردن                  
تهديدات و فشارها و پرونده سازي بر ضد فعاالن كارگري اين شركت، ارتقاي پايه              
كارگران بر مبناي تخصص و تجربه و نه بر مبناي وابستگي به نيروهاي امنيتي و                

 .اطالعاتي
كارگران نيشكر هفت تپه طي يك هفته اعتصاب و اعتراض، با توجه به سابقه                

اند كه ديگر هيچ نوع       هاي خود، اعالم كرده     منفي مديريت كارخانه در اجراي وعده     
پذيرند و به مبارزه خود براي كسب قطعي حقوق خود ادامه                  اي را نمي     وعده

 .دهند مي
 

 مهرورزي در حق غرفه داران * 
در جامعه ما، گروهي از انسان هاي شريف و زحمتكش ساليان متمادي است به               
شغل غرفه داري به ويژه كيوسك هاي فروش مطبوعات مشغولند و با زحمت و                 

با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد، وضعيت اين         . مشقت بسيار زندگي مي گذرانند    
در واقع به گفته يكي    . گروه از زحمتكشان هم با چالش هاي جدي روبرو شده است

از كيوسك دارهاي مطبوعاتي شرق تهران، دكه داران نيز مانند كارگران، كارمندان، 
از ! جوانان ودانشحويان و زنان از مهرورزي دولت احمدي نژاد بي نصيب نيستند              

اواخر ارديبهشت ماه امسال اداره ساماندهي شهرداري تهران طي يك دستور العمل          
از غرفه داران كه اغلب شامل كيوسك هاي فروش مطبوعات مي شود، خواسته                
است هر چه سريع تر نسبت به پرداخت تسويه وجوه معوقه كيوسك و جمع آوري                

پس از اعالم اين     . الحاقات از روي بام و بدنه كيوسك وجز اينها اقدام كنند               
دستورات و پاره اي برخوردهاي توام با توهين و ضرب و شتم از سوي ماموران                   
شهرداري و افراد بسيج، بنابه پيشنهاد اتحاديه غرفه داران مطبوعاتي، گروهي قابل            
توجه از دكه داران در اوايل خرداد ماه در غرب تهران گردهم آمدند و نسبت به                    
برخوردهاي اخير و دستور العمل شهرداري دست به اعتراض زدند و از مقامات                 

به دنبال اين    . مسئول خواهان توجه بيشتر به مطالبات و حقوق خود شدند                
گردهمايي اعتراضي، كيوسك داران مطبوعاتي رسما اعالم داشتند كه، دستور               
العمل اخير فقط يك بهانه از سوي مسئوالن است و هدف واقعي افزايش غير                   
قانوني اجاره بهاي كيوسك هاي روزنامه و مجله و مزايده اي كردن واگذاري آنها               

حتي برخي دكه داران تاكيد مي كنند كه، هدف اين است با               . به متقاضيان است  
افزايش اجاره بها باعث شوند، عده اي دكه هاي خود را به افراد جديد كه بيشتر از                  

 . اعضاي بسيج وهيئت هاي مذهبي سينه زني و نوحه خواني اند، واگذار كنند
در بخش اجتماعي خود با انتشار خبر كوتاهي از اعتراضات دكه           ” شرق“روزنامه    

قصد اداره ساماندهي خارج كردن غرفه از دست           ”:داران از قول آنها گزارش داد      
روزنامه    ”.سال مالكيت آن را در اختيار داشتند، است          50صاحبان غرفه كه بعضا     

رضا موحدي كه خود در خيابان آزادي كيوسك دارد،          “ :در ادامه مي افزايد   ” شرق“
 6500هزار تومان، درجه دو        10اعالم كرد تا به امروز ما براي غرفه درجه يك             

تومان پرداخت مي كرديم اما جديدا اعالم شده كه بايد             4500تومان و درجه سه     
هزارتومان براي    180هزار تومان براي غرفه هاي درجه سه و            65اجاره بها را به     

 ”.درجه يك افزايش بدهيم
در واكنش به برخورد با دكه داران زحمتكش كه تمام دارايي و ثروت آنها در                   

 50تا  40كيوسك هاي كوچك و محقرشان خالصه مي شود و برخي از آنها سابقه 
اعالم ” شرق“سال فعاليت در آن را دارند، رييس اتحاديه غرفه داران به روزنامه                

ما زحمتكش ترين قشر در ايران هستيم و تا زماني كه منافع ما تامين                 “ : داشت
تا زمان  . منعقد نخواهيم كرد  ) شهرداري(نشود هيچ قرارداد جديدي با ساماندهي         

انعقاد قراردادهاي جديد همچنان مبالغ سابق پرداخت مي شود، ما آمادگي داريم در           
راستاي افزايش اجاره بها با توجه به نرخ تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي                  
اقدام كنيم اما اين منوط به مشخص شدن درجه بندي غرفه ها در تعامالت دو                   

 ”.طرفه با شهرداري است
بنابه همين گزارش، كيوسك داران زحمتكش توماري را به امضاء رسانده اند كه             
درآن مخالفت خود را با افزايش كرايه ها كه منجر به فقيرتر شدن خانواده هاي                  
آنهاست اعالم كرده وخواستار آن شده اند كه توهين و تحقير آنان از سوي برخي                 

پايان يافته و برخورد فيزيكي خشونت آميز با دكه داران            ) هوادار دولت (مطبوعات  
اينك كيوسك داران زحمتكش و محروم با تمام وجود، مهرورزي          ! نيز محكوم شود  

 !و عدالت خواهي دولت نهم و مرتجعان حاكم را احساس مي كنند

 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي ايران

آزادي براي همه 
زندانيان سياسي 

 !ايران



1386تير ماه  2شنبه    6   767شمارة   

صنفي زحمتكشان هستند و هـمـواره       –سنديكاها سازمان هاي مستقل طبقاتي .  است
بايد مستقل بوده و از تبديل شدن به زايده فعاليت هاي سياسي و يا نهادهاي حكومتـي  

وارد كردن سنديكاها به اموري كه در محدوده وظايف آن نـيـسـت و        .  جلوگيري كنند
انتظار فعاليت و عملكرد كامال حزبي از آن، با روح فعاليت هاي سنديكايي و مـنـشـور      

گرايشي كه هر گونه اقدام در چارچوب وظـايـف   .  حقوق سنديكايي در مغايرت قرار دارد
جنبه ضد سرمـايـه   “ و عاري از ”  سازشكارانه“ صنفي و استفاده از روزنه ها و امكانات را 

ارزيابي مي كند، از درك ماهيت، وظايف و سرشت فعاليت سنديكايي در بهترين ”  داري
سياسي و ارتـبـاط     –حالت بي اطالع است و قادر به تشخيص مرز ميان فعاليت صنفي 

اين گرايش با ارزيابي نادرست از صحنه سياسي كشـور و      .  ديالكتيكي ميان آنها نيست
تحوالت كنوني، براي جنبش سنديكايي وظايفي را تعيين و مطرح مي سازد كه به امـر    

 .وحدت صفوف سنديكايي براي نيل به هدف هاي مشترك زيان مي رساند
در مقابل، ما با گرايش ديگري نيز روبرو هستيم كه آن نيز با شانه خالـي كـردن از       
مسئوليت مبارزه پيگير و خستگي ناپذير براي احياي حقوق سنديكايـي، مـي كـوشـد         
ماهيت جنبش سنديكايي و سازماندهي آن بر پايه صحيح طبقاتي را انكار كرده و بطـور  

ايـن  .  كلي جنبش سنديكايي را جداي از ديگر بخش هاي جنبش مردمي معرفي سـازد 
گرايش به ويژه از آنجا كه با اجراي سياست هاي موسوم به اصالح ساختار اقتصادي بر 
اساس دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، طبقه كارگر ايران از نظر كيفي 
و كمي در وضعيتي نامناسب قرار گرفته، از امكان و زمينه هاي جدي رشـد بـرخـوردار      

محور و مبناي اصلي حركت اين گرايش محدود كردن فعاليت طبقه كـارگـر بـه      .  است
مطالبات صرفا اقتصادي است و درست در نقطه مقابل بينش طبقاتي در باره سنديكاهـا  

 .قرار دارد
اين تفكر و يا گرايش در رويدادهاي اخير و تحوالت جنبش سنديكايي عمدا بر نقـش  
استبداد چشم مي بندد و اصوال جنبش سنديكايي را جداي از ديگر بخش هاي جنبـش  

در حالي كه بررسي جنبش كارگري كشور ما نشان مي دهـد    .  مردمي معرفي مي سازد
كه با تشديد تضاد و رويارويي طبقاتي، مبارزه اقتصادي به مبارزه سياسي ارتقاء يافته و   
لذا وجود سنديكاهاي واقعي نه تنها براي دست يابي به اهداف مبارزات اقتصادي مفيد و 
ضرور است، بلكه براي نيل به هدف هاي عام سياسي و سازماندهي نيروهاي راستـيـن   

سازمـان هـاي     .  هوادار تحوالت بنيادين اجتماعي كمك موثر و مهمي به شمار مي آيد
سنديكايي ضمن حفظ ماهيت مستقل خود، در عرصه هاي مختلف، سازمان هايي خنثي 

سنديكاها همواره و هميشه جانبداري طبقاتي داشته و در مـبـارزه       .  و بي طرف نيستند
براي صلح و مبارزه بر ضد جهاني سازي و جز اينها حضور ونقش بسيار فعال داشتـه و    

محدود  كردن سنديكاها و به طور كلي جنبش سنديكايي به جنبشي مـنـزوي و     .  دارند
جداي از ديگر اندام هاي جامعه و در دوران كنوني جدا كردن آن از ديگر گردان هـاي    
جنبش مردمي به ويژه جوانان و دانشجويان و زنان، نه تنها قدرت ايـن جـنـبـش را           

جنبش سنديكايي امـروز    .  تضعيف، بلكه امكان رشد و تكامل آن را نيز از ميان مي برد
. ايران در خالء و خارج از مبارزات حداقل ده سال گذشته ، رشد و گسترش نيافته اسـت 

تمام نقطه قدرت اين جنبش در آن است كه دربطن رخدادهاي پر اهميت سـال هـاي     
اخير و بر پايه ضرورت هاي عيني و در پيوند ارگانيك با ديگر جنبش ها رشد و قـوام      

بنابر اين تاكيد بر اين امركه،  مبارزه جنبش سنديكايي و بـه طـور كـلـي         .  يافته است
اهميت حضور توانمند سنديكاها و حفظ و دفاع از استقالل آنها در چارچوب مبارزه عـام  

 !طبقاتي تعريف و ترسيم مي شود، از اهميت اصولي برخوردار است
با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، الزم است بارديگر اهميت انكار ناپذير اتحاد عمـل و    

جنبش سـنـديـكـايـي      .  مبارزه در راه وحدت صفوف سنديكايي را مورد تاكيد قرار دهيم
كارگران و زحمتكشان ميهن ما هنوز مراحل رشد ابتدايي خود را مي گذراند، از ايـن رو    

فعاليـت ثـمـر بـخـش          .  بايد نسبت به آن با حد اعالي احساس مسئوليت برخورد كرد
سنديكايي در صورتي از حرف به عمل در مي آيد كه با توده زحمتكشان كارگاه هـا و      

از اين راه مي توان از خواست هاي .  خدماتي در ارتباط نزديك قرار گيرد -مراكز توليدي
به حق زحمتكشان دفاع و با توجه به امكانات و وضعيت موجود با بهره گيري از روزنـه  
ها و توجه دقيق به وضع سياسي و با برگزيدن راه ها و شيوه هاي مناسب و واقع بينانه 

درعين حال بكـار بسـتـن اصـول         .  در راه تامين خواست هاي زحمتكشان مبارزه كرد
تشكيالتي سنديكايي ايجاب مي كند كه اعضاي سنديكا و مجموعه زحمتكشان مراكـز  
و واحدهاي توليدي و خدماتي در جريان فعاليت هاي نمايندگان خود قرار گرفتـه و در      

جنبش سنديكايي در سـرنـوشـت        .   انجام امور به شكلي دمكراتيك دخالت داده شوند
مبارزه اي كه در ميهن ما جريان دارد نقش مهم و اساسي برعهده دارد بنابر اين بايد بـا  
 ! تمام توان و امكانات از جنبش موجود در كشور حمايت و در راه وحدت آن تالش ورزيد

 ...ادامه آمريكاي التين   ...ادامه در راه فعاليت ثمر بخش  

آزادي يعني آزادي انحصار هاي اسلحه . التين و مركري و اروپا
سازي  و نفتي براي به راه اندازي جنگ و خـون ريـزي در         

به همين دليل نيز با شادماني وصف ناپذيري از اقـدام    !  جهان
دولت بوش در جريان سي و هفتمين مجمع عمومي سـازمـان   
كشورهاي قاره آمريكا كه در پاناما برگـزار شـد و طـي آن            
كاندوليزا رايس از دبير كل سازمان كشورهاي قـاره آمـريـكـا       
خواسته بود، دولت چاوز را در زمينه ممانعت از ادامه فعـالـيـت    

تحت فشار قرار داده و آن را در        RC TVشبكه تلويزيوني
در كنار اين نوع تبليغات .  كنار كوبا محكوم كند، استقبال كردند

برنامه ريزي شده، ارتجاع حاكم نيز مي كوشد با مـانـورهـاي      
پـس از    ( فريبكارانه به ويژه روابط با ونزوئال و نيـكـاراگـوئـه       

جنبش ترقي خواه ميهن ما را به چالش )  پيروزي ساندنيست ها
گرفته و سبب تضعيف آن خصوصا در مـيـان كـارگـران و             

خـرداد مـاه در          17،  ” هم ميهن“ روزنامه .  دانشجويان گردد
به دنبال سفر هفته آينده اورتگـاه  ” :  گزارشي كوتاه اعالم داشت

به ايران، بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علـوم پـزشـكـي       
خرداد ماه در تاالر شهيد چمران دانشكده فنـي،   19تهران روز 

همايشي را با حضور رييس جمهور نيكاراگوئه و هيئت هـمـراه   
جبهه مقاومـت  “ برگزار مي كند دليل برگزاري اين همايش كه 

ناميده مي شود همبستگي با دولت و ملت مبارز و ظلم ”  جهاني
چرا و به چه علت به يكباره ”  .ستيز نيكاراگوئه اعالم شده است

بسيج دانشجويي، يعني بخشي از چاقو كشـان و نـيـروهـاي         
سركوب رژيم بر ضد جنبش دانشجويي كشور  شعار دهان پـر    

را طرح مي كند؟ بـي    ”  جبهه مقاومت جهاني“ كن اما توخالي 
شك اين يك مانور حساب شده از سوي ارتجاع حاكم با توجه 

فضايي كه همـيـن   .  به فضاي كنوني دانشگاه هاي كشور است
بسيج دانشجويي به مثابه بازوي سركوبگر رژيم در دانشگاه هـا  

هـدف گـيـري      .  هم اكنون مشغول تصفيه و نابودي آن اسـت 
اصلي در اين اقدام، به سوي جنبش مستقل دانشجويي نشـانـه   
گيري شده ارتجاع تالش مي ورزد اين جنبش را ضـعـيـف و      
مخصوصا جوانان و دانشجوياني را كه به انديشه هـاي دوران    
ساز و علمي ماركسيستي گرايش دارند و اين گرايش در ميـان  

خـلـع   “ دانشجويان به داليل كامال عيني روبه رشد اسـت را      
هيچ گونه انگيزه صادقانه و .  كرده و سپس درهم بكوبد” سالح

مترقي در پشت اين اقدامات و حركات نبوده و نيست و نبـايـد   
بسيج دانشجويي و گردانندگان آن .  فريب واپس گرايان را خورد

هرگز به مبارزه با امپرياليسم، آن گونه كه نيروهاي ترقي خـواه  
جهان و از جمله مبارزان چپ آمريكاي التين اعتـقـاد دارنـد،      
معتقد نبوده و اصوال اين نيروهاي مرتجع در صف دشـمـنـان      
. ترقي و پيشرفت اجتماعي، صلح و سوسياليسـمِ قـرار دارنـد       

مانورهاي فريبكارانه امروزين اين نيروها صرفـا در خـدمـت        
تحكيم و تقويت پايه هاي قدرت ارتجاع و رژيم ضد مـردمـي     

همايش بسيج دانشجويي و جبهه مقـاومـت   !  واليت فقيه است
جهاني حركتي فريبكارانه، در راستاي ضربه زدن به جـنـبـش      
دانشجويي و افزايش فشار به جوانان و دانشجويان دگر انديش 

چرا و به چه دليل مدافعان نو ليبراليسم در ميـهـن مـا      !   است
چنين بي پروا به انتخاب مردم در برخي كشورهاي آمريـكـاي   

 التين حمله مي كنند؟ 
علت اين كينه توزي چيست؟ پاسخ را مي بايد در رويدادهاي 
پر شتاب جهاني، تجربه با ارزش كنوني در آمريكاي التيـن و    
. تحوالت بسيار پر اهميت صحنه سياسي ايران جستجـو كـرد    

آنان كه خام انديشانه زير علم پايان تاريخ سينه مـي زنـنـد،        
اكنون با حضور توده هاي محروم در آمريكاي التين با وحشت 
و هراس زايد الوصفي شاهد آغاز دوباره تاريخي هستند كه توده 

در اين ميان ارتجاع حاكم نيز نخواهد توانسـت  .  ها سازنده آنند
با مانورهاي فريبكارانه، سيماي ضد انساني خود را پنهان و بـه  

 !اهداف ضد مردمي و چپ ستيزانه خود نايل آيد
 

، فصل هاي ” آزادي خواهي نافرجام“ رجوع كنيد به كتاب  (1
 .216، 215، 213، 72، 61، 60دوم و ششم، صفحات 
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اي از هدف هـا در      
اروپا ي غربي ممكن 
است با موشك نشانه 
گيري شوند و ديگري 
در باره ي نفت و گاز 
كه از روسـيـه بـه          
 .اروپاي غربي مي رود

واما دو مـوضـوع      
 :دستور كار اجالس

در بــاره ي       -اول
 .گرم شدن هوا

آمريكا حتي قبل از 
كنفرانس كوشيد تا در 
رابطه با اين مسئله از 
.  انـزوا بـيـرون آيــد       

دولت بوش پيشنهـاد  
كرد كه سال آيـنـده     
كنفرانسي از چـنـد       

آلـوده  “ كشور بزرگ   
هوا،  از جمله ”  كننده

چين و هند، تشكيـل  
شود، بدون اينكه در   
رابطه با راه حل هاي 
پيشنهادي جدي هيچ 

به هر حال موضع گيري آمريكا براي كشورهاي اروپايي .  گونه صحبتي مطرح باشد
و به خصوص صدر اعظم آلمان، آنجال مركل، كه مـي خـواسـت روي سـطـح            
مشخصي از كاهش گاز هاي مضر براي محيط زيست توافق به عمل آيد، ناراحـت  

اين است كه اين كشـورهـا   ”  8گروه “متن تصويب شده توسط اجالس .  كننده بود
صدور گاز كربنيك به نصف كـاهـش      2050تدابيري را در نظر بگيرند كه تا سال 

 .فرمول بندي اساساٌ طوري است كه حداقل و فقط ظاهر را حفظ مي كند. يابد
 :و اما در باره ي مبارزه با فقر

همكاري جـديـد     “ در روز پاياني اجالس ، سران پنج كشور آفريقايي بنيان گذار 
و دبير كل اتحاديه ي آفريقا، به اجالس دعوت شده بودند و ”  براي توسعه ي آفريقا

 .در جلسه اختتاميه آن شركت جستند
دو سال پيش نيز در كنفرانس اسكاتلند، در اقدامي مشابه كه از آن به عنوان يك 

مدعي لغو بخشي از بدهي پاره اي ”  8گروه “ چرخش تاريخي نام بردند، كشورهاي 
وليكن واقعيت اينست كه حتي بر اساس ارقام بـانـك   .   از فقيرترين كشورها شدند

زيـرا  .  باز هم عميق تر شـده اسـت    ”  توسعه“ جهاني وضع از پيش بدتر و فاصله با 
بلكه هميـن  ) ميليارد دالر 40(مقدار لغو پيش بيني شده بدهي ها نه فقط كافي نبود

در راس ايـن شـرايـط      .  مبلغ هم مشروط به شرايطي بود كه وضع را وخيم تر كرد
قرار داشت ، يعني يك حكومت گوش به فرمان و به ”  حاكميت مطلوب“ وجود يك 

دنبال آن خصوصي سازي گسترده، باز كردن بازار داخلي به روي كاالها ي خارجي، 
اجراي اين تدابير، كشورهاي مورد بحث را از حق حاكـمـيـت    ...  برداشتن گمرك و 

 .محروم ساخت“ توسعه “محروم كرد و بيش از پيش از 
بسيار دور از نيازهاي اقتصـادي و    ”  8گروه “ اما مصوبات جلسه ي پاياني امسال 

الحاقي ، كمي بيـش  “  معاهده “ در يك  2010تعهدات تا سال . بهداشتي آفريقاست
اما متن اعالميه هيچ نوع مكانيـسـم الـزام      .  ميليارد يورو در سال خواهد بود 35از 

 .آوري را در اين رابطه خاطر نشان نمي سازد
كشور عمده سرمايه داري در باره ي تصميم ديگرشان مبني بر افتتـاح  ”  8گروه “ 

يك حساب چهل و چهار ميلياردي براي مبارزه با بيماري هايي مانند ايدز، ماالريا و 
سل در آفريقا ، اهميت بسياري قايل شدند، ولي واقعيت اين است كه هيچ تاريخي 

حتي  يكي از سازمان هاي غيـر  .  براي افتتاح اين حساب در نظر نگرفته شده است
داده شده بود، مصوبه كنونـي را يـك        2005دولتي ،  نسبت به قولي كه در سال 

 .قلمداد كرد” عقب نشيني شرم آور“
   

 .روز اول ، اتفاق ناگوار ديگري روي ندهد
هدف تظاهر كنندگان اين بود كه راه دسترسي به كنفرانس بستـه  

از سوي دريا ، كشـتـي هـاي        .  شود و آنان به اين كار موفق شدند
اين وظيفه را به عهده گـرفـتـنـد و در           ”  سبزها“ متعلق به جنبش 

خشكي، هزاران مبارز كوشا ، در گروه هاي كوچك ، دايم در حركت 
. از اين سو به آن سو و از اين خيابان به آن خيابان مي رفتنـد .  بودند

، محـل بـرگـزاري      ”  هايليگندام“ در نتيجه راه دستيابي  به ايستگاه 
 .اجالس، پنج بار بسته شد

اما در آن سو، پشت ميله هاي آهنين و سيم هـاي خـاردار چـه        
 گذشت؟

كيلومتـر نـرده هـاي         12، كه “ ايستگاه هايليگندام “اجالس در 
متر، دور تا دور آن را گرفتـه   2.5آهنين و سيم هاي خاردار به ارتفاع 

پليس .  بودند و تحت شديدترين تدابير امنيتي قرار داشت ، برگزار شد
و ساير نيروهاي امنيتي ، اقدامات پيشگيرانه ي وسيعي را از مدت ها 

مـنـازل   .  پيش در شهرهاي بزرگ آلمان به مورد اجرا گذاشته بودنـد 
پلـيـس بسـيـاري از         .  بسياري مورد بازرسي و جستجو قرار گرفت 

كامپيوترها و ديسك هاي آن ها را ضبط كرد و منابع پـاره اي از        
حتي شايع كرده بودند كـه  .  شده بود ) بلوكه(خدمات اطالعاتي بسته 

 .توقيف كنند” اقدامات پيشگيرانه“ممكن است عده اي را تحت نام 
دو موضوع اساسي در دستور كـار  ”  8گروه “به هر حال در اجالس 

از ( فقر در آفريقا؛ دگرگوني هاي  اقليمي و محيط زيست :  قرار گرفت
 )جمله باال رفتن درجه حرارت

مجـلـس   ( ” بوند ستاك“ ، نماينده  ”  كات ژو كيپنگ“ در مورد اول، 
، نايب رييس حزب چپ، قبل از كنفرانس، به درسـتـي     ) ملي آلمان 

خاطر نشان كرده بود كه گذشته نشان داد كه تصميمات گرفته شـده  
حتي نصـف  ”  : او گفت .  در اجالس پيشين ، راه حلي را در بر نداشت

هفت صد و پنجاه ميليارد دالري كه آمريكا هر ساله صرف تسليحات 
امـا  “  :  و افـزود   ”  . مي كند، براي مبارزه با فقر موجود كافـي اسـت    

، اين بار نيز براي سيه روزان آفريقـا  ”  هايليگندام” تصميم گيرندگان 
اشك تمساح خواهند ريخت، در حالي كه خود آنها مسئول اين فـقـر   

آنها از بدهي كشورهاي در حال رشد نمي كاهند ولي آنان را .  هستند
مجبور خواهند كرد كه حقوق گمركي روي واردات را لغو كنند و يا از 
آن بكاهند، كه نتيجه ي آن پر شدن بازار هاي داخلي اين كشورها از 
فرآورده هاي حمايت شده با سوبسيدهاي قابل مالحظه براي كمپاني 
هاي بزرگ خواهد شد و دهقانان خرده پاي اين كشورها در برابر چند 

 ”.مليتي ها هيچ شانسي ندارند
اما فضاي سنگين از همان آغاز گشايش و حتي پيش از آن بـر        

سنگيني حداقل به خاطر دو مورد اختالف .  اجالس سنگيني مي كرد
بزرگ ، حاكم شده بود ، كه يكي از آنها ، درست چند روز پـيـش از     

جـدال بـر سـر        .  اجالس بين واشنگتن و مسكو به وجود آمده بـود 
لهستان و جمهـوري  ( استقرار سپر موشكي آمريكا در مرزهاي روسيه 

 .بود كه واكنش خشم گينانه  ي مسكو را به همراه داشت) چك 
آمريكا مصمم است كه با استقرار اين موشك ها، گلوي روسيه را   
بفشارد و اين كشور را وادار سازد تا به ويژه در باره ي  نفت و گـاز      

آمريكا ابزار هاي سيستـمـاتـيـك ،       .  درياي خزر تسليم آمريكا شود
ايدئولوژيك ، اقتصادي و نظامي  را براي نتيجه بخش  سـاخـتـن        

الزم است به اين موضوع  نـيـز       .  تهاجم خود به كار خواهد گرفت 
مارس سال جاري ، يك موافقت نا مـه بـراي      15اشاره شود كه در 

ساختن يك خط لوله ي نفت، كه طالي سياه را از درياي خـزر بـه     
شهر يوناني آلكساندر پوليس، از طريق بلغارستان، مي رساند، بـيـن     

در حالي كه يك قرارداد ديگـر  .  آمريكا و طرف هاي ذينفع امضا شد
براي انتقال گاز از باكو به تركيه از طريق تفليس، پايتخت گرجستان، 

 .هم اكنون به بهره برداري رسيده است
ضد حمله ي روسيه نيز چنان ضعيف نبوده  و ايـن كشـور هـم        

يكي تهديد به اين كه پـاره  .  اكنون نيز به دو واكنش دست زده است
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 8و  7( خردادماه  18و  17اجالس سران كشورهاي بزرگ سرمايه داري ، روزهاي 
از ماه ها قبل فعاالن جنـبـش   .   ، در شهر ساحلي روستوك در آلمان برگزار شد) ژوئن

و نو ليبراليسم و مبارزان ضد امپرياليسم تدارك تظاهـرات  ”  جهاني شدن“ مخالفت با 
” 8گـروه    “ اعتراض آميزي را در مقابله با طرح هاي سوداگرانه و ضد مردمي سران   

در نيمه اول خرداد ماه در روستوك صفوف مبارزه اي كالسيك شـكـل   .   ديده بودند
در يك سو، نمايندگان غارتگران جهان، و در سوي ديگر نمايندگان ساكنـان  .   گرفت

كره ي زمين، كه به دليل چپاول گري هاي سيري ناپذير سرمايه داري نوليبـرالـي ،     
 . دهشتناك ترين روزهاي تمام طول تاريخ را مي گذرانند، قرار داشتند

هيچ يك از قلمرو هاي زندگي انساني، از محيط زيست و گرم شدن زمين گرفته تا 
بي نوايي ، فقر و بيماري و سيه روزي ميليون ها انسان در سراسر كره زمين و حتي و 
از جمله در محدوده خود هشت كشور ثروتمند سرمايه داري، از دستبردهاي  ويـران    

 .ساز سرمايه داري كنوني در امان نيست
سران كشورهاي بزرگ صنعتي ، هرچند وقت يك بار دور هم گرد مي آيند تا بـه    

امـا در    .  اساسي كه خود باعث و باني آن هستند ، بپردازند”   مشكالت“ رفع و رجوع 
پس ظاهر ، بيش از هر چيزي، تضادهاي خود آنهاست كه اكثر وقت اجالس را مـي    

كنكاش در باره ي هر مطلبي نه براي يـافـتـن    .  گيرد و آنان را به جان هم مي اندازد
بهترين راه حل هاست ، بلكه نشئت گرفته از خصلت امپرياليستي خود آنها و وجـود    

اينان نمايندگان بي عاطفه ترين طبقه ي .  تضادها و رقابت بيرحمانه بين آن ها است
غارتگرند و شايد خود نيز واقف بر اين حقيقت نباشند كه توانايي حل هيـچ يـك از       

چرا كه اين مشكالت مستقيمأ  زاييده ي سيستم .  مسايل و مشكالت موجود را ندارند
. سرمايه داري ، همزاد و همراه آن است و فقط با نابودي سرمايه داري از بين مي رود

اما واقعيت آن است كه آنها براي كسب سهم هرچه بيشتر از خوان يغما ، نـه بـه         
كنكاش و رايزني ، بلكه با چنگ و دندان نشان دادن به يك ديگر ، گرد هم مي آيند 
و اين تضادهاي امپرياليستي است كه هر چند وقت يك بار دنيا را به جنگ و نابودي 

 . مي كشاند
سال از پايان جنگ دوم جهاني ، جهان حتي يك روز را  50امروزه، پس از بيش از 

آمريكا ، به ويژه پس از فروپاشي شوروي ، به بزرگ تريـن  .   بدون جنگ نمي گذراند
. قدرت اقتصادي و نظامي جهان و در نتيجه زورگو ترين كشور دنيا مبدل شده اسـت 

گويي كه دنيا به اشغال .  پايگاه هاي نظامي آمريكا در همه جاي جهان گسترده است
 .نظامي اين ابر قدرت در آمده باشد

حال از اين قسمت تيره و تاريك سرمايه داري به آن جانب پرجوش و خـروش و    
در اينجا نمايندگان و پيشگامان ميلياردها .  نويدگر سپيده دمان آزادي ، نظري بيفكنيم

انسان بر ضد آن غارتگران، فرياد رساي خود را در سراسر گيتي طنين افـكـن مـي        
 ”.!جهاني ديگر ممكن است“ سازند كه 

تدارك .  آغاز شده بود“  ضد اجالس سرمايه داري “  از مدت ها پيش  تدارك براي 
براي مراجعه .  توسط چهل سازمان، سنديكا و  حزب سياسي، به عهده گرفته شده بود

، سـه    ) 8محل تشكيل اجالس گـروه      ( كنندگان در سه شهرك نزديك روستوك ، 
كه مدت يك ( ، مهندسي از اشتوتگارت ، ”  آدولف ريكن برگ“  .  اردوگاه برپا شده بود

، ) سال بيـكـار اسـت     
مسئول سازمان دهـي  
. اين اردوگاه ها بـود    

او به اتفاق جـوانـان     
سنديكاي كـارگـران     
مهندسي و فلزكـاري  

،I G  
METAL “گ-آي

آلمـان، كـه     ”  متال-
داوطلبانه فعاليت مـي  
كردند، اين اردوگاه ها 

در اين اردوگاه ها همه چيز براي پيـش بـرد يـك        .  را برپا كردند
گفـت  “  ريگن برگ “ .  تبادل واقعي افكار و ايده ها فراهم شده بود

كه، مقامات شهر نيز اين مباحثات را اجازه داده بودند و بـراي مـا     
در شهر روستـوك فـقـط      “  :  اما او افزود .  دردسري فراهم نكردند

چهار هفته قبل از اجالس ، زمين هاي باير را در اخـتـيـار مـا             
ما اين زمين ها را زماني “ : و علت آن را چنين بيان كرد” .گذاشتند

گرفتيم كه مقامات شهر روستوك متوجه شدند كه در هر صـورت    
 ”.انبوه انبوه مردم براي تظاهرات خواهند آمد

در اردوگاه ها پيش بيني همه چيز شده بود ، مثأل يـك چـادر       
براي شارژ كردن تلفن هاي همراه اختصاص يافته بـود و چـادر       

اما در رابطه با مطبوعات، وضع چندان . ديگري براي اطالع رساني 
مسئول اين قسمت كه از بندر بارسلون آمده بـود ،    .  مطلوب نبود 

ما محل كار براي مطبوعات را فراهم كرده بوديم ، ولـي  “  :  گفت 
بسيار تاسف انگيز بود كه مي ديديم فقط تعداد اندكي از رسانه هـا  

سخن مي گويند و اگر هم حرفي مي زدنـد ،      “  ضد اجالس “  از 
 ”.خشونت تظاهر كنندگان بود“قبل از هرچيز از 

در اين اردوگاه ها طي سه روز در باره ي  مسا يلي از قـبـيـل        
، عدالت اجتماعي، محيط زيسـت ،      ”  جايگزين هاي نوليبراليسم“ 

هشـت  .   جنگ و مهاجرت ، بحث و تبادل نظر بـه عـمـل آمـد        
گروه كار و بيش از هزار ثبت  120كنفرانس برگزار شد ، نزديك به 

نام براي بحث توسط شركت كنندگان، را بايد در فهرست فعاليـت  
 .هاي اردوگاه ها ملحوظ كرد

با اينكه امكان تحريك و پرووكاسيون، به ويژه از جانب پلـيـس   
وجود داشت و شركت كنندگان حتي احتمال مي دادند كه ممكـن  
است اردوگاه ها را شبانه محاصره كنند تا جلو تظاهرات گـرفـتـه      
شود، ولي با دور انديشي گردانندگان ، سبب شد كه بعد از حـادثـه   
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