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گرداب عراق 
ميدان شكست
 «نظم نوين» 

و  جنگ  انسان ها،  نسل كشى    
دهها  شدن  قربانى  و  خونريزى 
نظامى،  غير  و  بيگناه  مردم  نفر  هزار 
گسترش  جنگ مذهبى و رشد فضاى 
تنفر و اتنقامجوئى اسالمى و قومى و 
رشد تروريسم افسار گسيخته، امروز 
سيماى واقعى صحنه سياسى عراق را 
تشكيل مى دهد. جنگ شعيه و سنى، 
و  مسكونى  مناطق  و  شهرها  تقسيم 
قتل عام انسان ها بر اساس  مذهب و 
نژاد، كشور عراق را در آستانه وقوع 
يك تراژدى انسانى اسفناک قرار داده 

است.

  بازدهى چنين سياستى در كوتاه مدت برابر است با تعميق يافتگى بيشتر فقر 
استعدادها  رفتن  هرز  طبقاتى،  شكاف  شدن  بازتر  جامعه،  سطح  در  گرسنگى  و 
و گسترش  آوارگى، كارتن خوابى، اعتياد، تن فروشى و هزاران درد بى درمان 
با  است  مساوى  نئوليبراليسم  اقتصادى  مدل  يا  سازى  خصوصى  آورد  ره  ديگر. 
پرتر شدن جيب بورژوازى داخلى و شركاى آنان در حاكميت بهمراه كمپاني هاى 
چند مليتى و بيكارى، گرسنگى و سيه روزى مضاعف براى طبقه كارگر و توده 

هاى محروم جامعه.

از سايت هاى حزب كمونيست ايران و كومه له ديدن كنيد.
www.cpiran.org

www.komala.tv

www.komalah.org

سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له
سايت تلويزيون كومه له

و  غزه  نوار  به  تازه اى  هجوم  با  اسرائيل،  نژادپرست  دولت   
لبتان، قتل عام مردم محروم و تحت ستم را مجددا از سر گرفته 
حمله  براى  بار  اين  اسرائيل،  دولت  دستاويز  و  توجيه  است. 
همه جانبه هوايى و زمينى به نوار غزه و ديگر نقاط فلسطينى، 
مرزى  پاسگاه  يك  به  حماس   نظامى  گروه هاى  از  يكى  حمله 
ديگر  نظامى  يك  گرفتن  گروگان  به  و  سرباز  دو  شدن  كشته  و 
اسرائيلى است. اين در حالى است كه نيروهاى نظامى اسرائيلى 
و  كودكان  جمله  از  فلسطين،  مردم  دسته   دسته  مداوم  طور  به 
گروگان  يا  و  مى رسانند  فتل  به  منازلشان  و  شهرها  در  را  زنان 
مى دهند. انتقال  اسرائيل  مخوف  زندان هاى  به  و  مى گيرند 
 قبل از اين واقعه نيروهاى نظامى حماس ، با صدور اطالعيه اى از دولت 
اسرائيل خواسته بودند كه حدود پانصد فلسطينى را از زندان هاى 
خود آزاد كند. در بين اين زندانيان كودكان و زنان نيز قرار دارند.

كرده  رد  را  گروگان گيرى  و  درگيرى  اين  در  دخالت  حماس ،   
است و گروهى به نام «شهداى االقصا»، مسئوليت حمله به پاسگاه 
اسرائيلى و گروگان گرفتن سرباز اسرائيلى را به عهده گرفته است.

اسرائيل،  نخست وزير  اولمرت،  ايهود  ديگر،  سوى  از   
خودگردان  دولت  نخست وزير  هنيه،  اسماعيل  درخواست 
برقرارى  و  جانبه  دو  آتش بس   اعالم  براى  را  فلسطين 
است. كرده  رد  غزه  بحران  حل  منظور  به  آرامش   و  صلح 
مسلح  نيروهاى  نظامى  حمله  خبرگزارى ها،  گزارش   به  بنا   
اسرائيل به نوار غزه و نقاط ديگر فلسطين، بزرگ ترين عمليات 
است.  گذشته  تابستان  در  اسرائيل  توسط  غزه  تخليه  زمان  از 
دولت  كه  است  آمده  همچنين  خبرگزارى ها،  اين  گزارش   در 
اسرائيل، طرح اشغال مجدد غزه را از پيش  تدارک ديده است.

فلسطين  عمومى  اماكن  بمباران  بر  عالوه  اسرائيل،  دولت   
محاصره  در  را  منطقه  اين  مردم  كشور،  اين  مردم  قتل عام  و 
عبور  اصلى  گذرگاه  تنها  اسرائيل،  است.  داده  قرار  اقتصادى 
است.  كرده  مسدود  را  غزه  نوار  در  روزمره  مايحتاج  و  كاال 
اگر  كه  است  داده  هشدار  متحد،  ملل  سازمان  رو،  اين  از 
مسدود  ضرورى  كاالهاى  عبور  براى  را  گذرگاه  اين  اسرائيل، 
شد. خواهد  روبرو  انسانى  بحران  با  بالقوه  غزه  دارد  نگاه 

  بدين ترتيب، ارتش  اسرائيل، از زمان گروگان گرفته شدن يك 
نظامى خود در روز 25 ژوئن 2006، به طور مداوم مردم نوار غزه 
را از زمين و هوا زير حمالت خود قرار داده است. هليكوپترها 
و هواپيماها و تانك ها و توپخانه اسرائيل، خانه هاى مردم خود 
نيروگاه  تنها  مى كشند.  آتش   به  را  مزارع  مى كنند.  بمباران  را 
مدارس   و  بيمارستان ها  و  پل ها  است.  شده  قطع  شهر  اين  برق 
شده اند. ويران  بمباران ها  اثر  در  نيز  شهر  اين  دانشگاه  حتى  و 

هليكوپترهاى  و  تانك ها  حمايت  با  اسرائيلى  واحدهاى   

اجراى بند «ج» اصل 44 قانون اساسى
تعرضى سازمانيافته به زندگى و معيشت طبقه كارگر 

خدايگان- بنده  « اكبر گنجى»
 گنجى در تعريف خود از اسالم دمكراتيك عاجزاست، او نمى تواند حقوق 
بشر اروپا و قوانين اسالمى را در يك هارمونى اروپاپسند مطرح كند. به همين 
مى كند سعى  و  مى گيرد  فاصله  مبحث  اين  از  ها  اروپايى  حضور  در  دليل 

مسلمان بودن خود را پشت ژست مدرنيسم  پنهان كند.
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در  منطقه اى  به  نظامى، 
به  «حى الشجاعيه»  نزديكى 
شرق غزه وارد شده اند و با نيروهاى 
مسلح فلسطينى درگير هستند. فقط 
در دو روز اول آغاز حمله به غزه، 
سرباز  يك  و  فلسطينى   30 حدو 
دست  از  را  خود  جان  اسرائيلى 
است  گفته  فلسطين،  دولت  دادند. 
كودک  كشته شدگان  از  بسيارى 
سخن گويان  هستند.  غيرنظامى  و 
بى دفاع  شهروندان  ارتش اسرائيل، 
به  را  فلسطين  غيرنظامى  و 
مى كنند  ادعا  و  مى رسانند  قتل 
«تروريست» ها را به قتل رسانده اند.

خبرگزارى ها،  گزارش   به  بنا     
بخش   رييس   عريقات،  صائب 
آزادى بخش   سازمان  گفتگوهاى 
به  اشاره  با  «ساف»،  فلسطين 
نيروهاى  توسط  غزه  محاصره 
بروز  به  نسبت  اسرائيلى  نظامى 
فاجعه انسانى در اين شهر هشدار 
ژوئن،   10 يك شنبه  روز  وى  داد. 
گفت:  خبرنگاران  به  مورد  اين  در 
غزه  به  اسرائيلى  نيروهاى  «حمله 
در چارچوب برنامه اى همه جانبه 
براى تحميل راه حل يك جانبه بر 
فلسطينى ها انجام مى گيرد. عريقات 
افزود، از زمان آغاز حمله اسرائيل 
به غزه تاكنون 56 نفر كشته و بيش  
از 280 نفر نيز زخمى شده اند. بنا به 
اظهار وى، سوخت مورد نياز برق 
بيمارستان ها به ويژه اتاق ها عمل، 
براى  هشدارى  اين  و  شده  تمام 
است،  بيمارستان ها  شدن  متوقف 
صدها  جان  نجات  كه  حالى  در 
حمالت  جريان  در  كه  فلسطينى 
اين  در  شده اند  زخمى  اسرائيل 
است. انجام  حال  در  بيمارستان ها 

 عريقات، با تاكيد به اين كه غزه به 
عنوان بزرگ ترين زندانى كه تاريخ 
تمام  است  بوده  آن  شاهد  تاكنون 
سازمان هاى بين المللى حقوق بشر 
را به حضور فورى در غزه و نجات 
زندگى بيش  از يك ميليون و 300 
فراخواند". شهر  اين  ساكن  هزار 

مسئولين حكومتى  ارتش  اسرائيل، 
پارلمان  نمايندگان  و  حماس  
فلسطين را دستگير مى كنند. بنا به 
گزارش  سايت بى بى سى، نيروهاى 
به  خود  اخير  حمله  در  اسرائيلى 
كم  دست  فلسطينى،  سرزمين هاى 

هشت تن از اعضاى كابينه حماس  
و بيش  از بيست تن از نمايندگان 
بازداشت  را  فلسطين  پارلمان 
معاون  شاعر،  ناصر  و  است  كرده 
نخست وزير فلسطينى ها نيز در ميان 
براساس   كه  حالى  در  آن هاست. 
اصوال  بين المللى،  كنوانسيون هاى 
مقامات دولتى و ديپلمات ها بايد از 
مصونيت سياسى برخوردار باشند.

اسرائيل،  هواپيماهاى  حتى   
رياست  كاخ  فراز  بر  پرواز  با 
دادند  نشان  سوريه،  جمهورى 
ميان  جديد  جنگ  گسترش   از  كه 
اعراب و اسرائيل نيز ابايى ندارند.
اين  توجيه  براى  اسرائيل،  دولت   

تهاجم همه جانبه اش  ادعا 
آزادى  هدفش   كه  مى كند 
گرفته  گروگان  به  نظامى 
حالى  در  اين  است.  شده 
اسرائيل  ارتش   كه  است 
هزاران جوان و پير، زن و 
گروگان  را  فلسطينى  مرد 
زندان هاى  در  و  گرفته 
شديدترين  زير  اسرائيل، 
و  روحى  شكنجه هاى 
است.  داده  قرار  جسمى 
دولت  براين ها  عالوه 

اسرائيل، به رغم اعتراض  نهادهاى 
را  ديوار  ساختمان  بين المللى، 
ياسر  رياست  زمان  از  و  داد  ادامه 
دولت  ساختمان  محاصره  عرفات، 
كرده  آغاز  را  فلسطين  خودگران 
است. بنابراين، كسى ادعاى دولت 
عين  در  نمى كند.  باور  را  اسرائيل 
فاش   اسرائيل،  روزنامه هاى  حال، 
كرده اند كه اين تهاجم همه جانبه 
به نوار غزه و نقاط ديگر فلسطين 
شده  برنامه ريزى  قبل  مدت ها  از 
است و ربط مستقيمى به گروگان 
گرفتن يك نظامى اسرائيلى ندارد. 
بنابراين، تنها بهانه اى براى اجراى 
دولت  شده  تعيين  پيش   از  طرح 
حماس   پيروزى  است.  اسرائيل 
اين   ،2006 ژانويه  انتخابات  در 
داد  اسرائيل  دولت  به  را  امكان 
بر  مبنى  خود  تبليغات  بر  تا 
گذاشتن  پا  زير  و  مذاكره  عدم 
بيافزايد. غيره  و  اسلو  معاهده هاى 
به  ويرانگرى  و  كشتار  اين  ابعاد   
حدى وحشيانه و گسترده است كه 
سازمان  دبيركل  عنان،  كوفى  حتى 

«تقاضا»  اسرائيل  از  متحد،  ملل 
از  پيشگيرى  براى  كه  است  كرده 
نوار  در  انسانى  فاجعه اى  وقوع 
كند.  اقدام  زودتر  چه  هر  عزه، 
خواسته  اسرائيل  از  همچنين  وى 
غزه  برق  نيروگاه  تنها  كه  است 
ديده  آسيب  حمالت  اثر  بر  كه  را 
است تعمير كند. آقاى عنان، همراه 
بين المللى  امداد  موسسه  چند  با 
راه  كه  خواسته اند  اسرائيل  از 
مواد  و  آشاميدنى  آب  رسيدن 
غذايى را به اهالى غزه هموار كند.
تشكيالت  رييس   عباس ،  محمود   
تهاجم  نيز  فلسطينى  خودگردان 
محكوم  را  غزه  به  اسرائيل  ارتش  

و  دسته جمعى  تنبيه  را  آن  و  كرده 
است. ناميده  بشريت  عليه  جنايتى 
 پرسيدنى است كه آقاى عنان، در 
متحد،  ملل  سازمان  دبيركل  مقام 
چرا اقدامات اجرايى عليه اسرائيل 
ملل  سازمان  عمومى  مجمع  در  را 
متحد مطرح نمى كند؟ چرا سازمان 
ملل متحد در سال هاى اخير، جواز 
نظامى  حمله  و  اقتصادى  محاصره 
افغانستان  به  متحدانش   و  آمريكا 
اما  است.  كرده  صادر  را  عراق  و 
فقط  اسرائيل،  جنايات  مقابل  در 
كرده  بسنده  آن  كردن  محكوم  به 
امنيت  شوراى  نيز  اكنون  است؟! 
آمريكا،  پيگيرى  با  ملل،  سازمان 
احتمال محاصره اقتصادى و حمله 
نظامى ايران را در سر مى پروراند. 
هيچ  تنها  نه  سياست هايى  چنين 
خاورميانه  مردم  آزادى  به  كمكى 
حمالت  قربانيان  بلكه  نمى كند، 
مردم  اقتصادى  محاصره  و  نظامى 
هستند. كودكان  و  زنان  و  عادى 

در  بين المللى  قوانين  براساس    
گرسنگى  و  اقتصادى  محاصره 

غيرنظامى  شهروندان  دادن  قرار 
تخريب  نابودسازى،  حمالت  و 
غيرنظامى  مردم  آدم ربايى  و 
اسرائيل  دولت  اما  است.  ممنوع 
و  كنوانسيون ها  اين  از  كدام  هيچ 
رعايت  را  بين المللى  پروتكل هاى 
با  را  عمومى  اماكن  و  نمى كند 
بمباران هاى پى در پى بر ساكنانشان 
بى گناه  شهروندان  مى سازد.  ويران 
گرسنگى  معرض   در  را  بى دفاع  و 
به  دست  و  مى دهد  قرار  مرگ  و 
و  فلسطينى  شهروندان  قتل عام 
آدم ربايى مى زند. در چنين شرايطى، 
آن،  دبيركل  و  متحد  ملل  سازمان 
اسرائيل  دولت  از  تقاضا  به  تنها 
و  مى شوند  متوسل 
هيچ اقدام اجرايى براى 
فلسطين  مردم  نجات 
جنايات  همه  اين  از 
ى ها  حشى گر و و
دولت  نهان  و  آشكار 
اسرائيل، در دستور كار 
نمى دهند. قرار  خود 
 وزارت خارجه سوئيس  
 4 سه شنبه،  روز  نيز 
ژوئيه، به عنوان امانتدار 
كنوانسيون ژنو ناظر بر 
بيانيه اى  در  جنگ،  زمان  مقررات 
كه  كرد  متهم  را  اسرائيل  دولت 
ضمن  خود  نظامى  عمليات  در 
به  گسترده  خسارات  كردن  وارد 
غيرنظاميان  جان  غيرنظامى،  اموال 
را به خطر انداخته است. در بيانيه 
آمده  سوئيس ،  خارجه  وزارت 
ژنو،  كنوانسيون هاى  كه  است 
منزله  به  كه  را  اقداماتى  چنين 
مجازات جمعى غيرنظاميان است، 
است. داشته  اعالم  ممنوع  قاطعانه 
جنگ  در  را  غزه  نوار  اسرائيل،   
اشغال  به  اعراب  با   1967 سال 
خود درآورده است و سال گذشته 
نيروهاى اسرائيلى از بخش هايى از 
بودند.  كرده  عقب نشينى  غزه  نوار 
 واقعيت ها نشان مى دهند كه دولت 
آمريكا، نه تنها اسرائيل را يكى از 
ايالت ها خود قلمداد مى كند، بلكه 
سازمان ملل را نيز پس  از فروپاشى 
پيشبرد  براى  ارگانى  به  شوروى، 
اهداف اقتصادى، سياسى و نظامى 
همچنين  است.  كرده  تبديل  خود 

نشان  تاريخى  واقعيت هاى 



نيمه دوم تير ماه 1385- نيمه دوم ژوئيه 2006شماره 174 - صفحه 3جهان امروز

بورژوازى  كه  مى دهند 
قصد  منطقه اى  و  جهانى 
ندارد مسئله خاورميانه را از طريق 
متقابل  روابط  و  صلح آميز  اهداف 
دمكراتيك حل كند. مهم تر از همه، 
بورژوازى جهانى و در راس  همه 
دولت آمريكا، با حمايت و پشتيبانى 
و  ديكتاتورها  و  كودتاگران  از 
فرقه هاى مذهبى، مردم خاورميانه، 
و  افغانستان  فلسطين،  ويژه  به 
نشانده اند.  سياه  خاک  به  را  عراق 
بنابراين، اسرائيل با حمايت آمريكا 
و بى خاصيتى دولت هاى كشورهاى 
عربى، به اشغال فلسطين و سركوب 
مى دهد. ادامه  كشور  اين  مردم 

جريان  اين  حماس ،  سازمان   
ژانويه قدرت را  مذهبى كه از ماه 
در مناطق فلسطينى به دست گرفته 
است، دست پخت دولت اسرائيل و 
آمريكا ، نتيجه و محصول سركوب 
دولت  اشغالگرى  و  كشتار  و 
هدف  است.  فلسطين  در  اسرائيل 
اين دولت ها از علم كردن جريانات 
گرايش   راندن  حاشيه  به  مذهبى، 
فلسطين  جامعه  دمكرات  و  چپ 
به  جريانات  اين  اما  است.  بوده 
رسيدن  حاكميت  به  از  پس   ويژه 
تغيير  اسالمى،  جمهورى  رژيم 
موضع دادند و در صف اين رژيم 
اختناق،  و  ترور  وحشت،  و  رعب 
گرفتند قرار  كشتار  و  سركوب 
 از زمان به قدرت رسيدن حماس ، 
كشورهاى غربى هرگونه تماس  با 
شناختن  رسميت  به  و  دولت  اين 
كرده اند:  شرط  سه  به  منوط  را  آن 
اسرائيل،  شناختن  رسميت  به 
تاكنون  كه  معاهداتى  به  پايبندى 
امضاء  فلسطين  و  اسرائيل  ميان 
شده است و نفى ترور و خشونت. 
شروط  اين  بار  زير  ابتدا  حماس ، 
نمى رفت، اما بعدا عقب نشينى كرد 
و اعالم نمود كه به رسميت شناختن 
باشد،  مطرح  مى تواند  اسرائيل 
مذاكرات،  شرط  عنوان  به  نه  اما 
آن. نتايج  از  يكى  عنوان  به  بلكه 
 بدين ترتيب، نه سازمان هايى از نوع 
پارلمانى  حزب  سه  نه  و  حماس ، 
اسرائيل، يعنى حزب كاديما، حزب 
همگى  كه  ليكود،  حزب  و  كار 
سياست هاى  و  اهداف  كمابيش  
نژادپرستى،  مذهبى،  غيرانسانى 
خشونت طلبى  و  ميليتاريستى 

خواهان  واقعى  معناى  به  دارند، 
كشور  دو  بين  صلح  برقرارى 
جريانات  اين  منافع  زيرا  نيستند. 
و  كشتار  و  سركوب  و  جنگ  با 
فقط  است.  خورده  گره  اشغال 
واقعى  صلح  به  مى توان  هنگامى 
مردم  و  كارگران  كه  بود  اميدوار 
فلسطين  و  اسرائيل  آزادى خواه 
و  هم طبقه اى ها  با  همبستگى  در 
سراسر  در  خود  هم سرنوشتى هاى 
اين  شدن  عهده دار  توان  جهان، 
حل  براى  تاريخى  مهم  رسالت 
فلسطين  دهه  چندين  منافشه 
آورند. دست  به  را  اسرائيل  و 

 اساسا دولت اسرائيل و فرقه هاى 
جهاد  و  حماس   مانند  مذهبى 
مردم  بر  را  زندگى  اسالمى، 
اسرائيل  و  فلسطين  آزادى خواه 
سخت و غيرقابل تحمل ساخته اند. 
هيچ  فلسطين،  و  اسرائيل  مردم 
بسا  چه  و  ندارند  هم  با  دشمنى 
هم  مشترک  دولت  خواهان 
هستند، اما همين فرقه هاى مذهبى 
راس   در  و  اسرائيل  و  فلسطين 
و  آگاهانه  اسرائيل،  دولت  همه 
خشونت،  و  جنگ  سيستماتيك 
مى زنند. دامن  را  دشمنى  و  كينه 

و  غزه  نوار  كه   1967 سال  از   
شده  اشغال  فلسطين  غربى  ساحل 
است تاكنون دولت اسرائيل، تعداد 
را  فلسطين  مردم  از  بى شمارى 
قتل عام كرده است. در اين مدت به 
ويژه گرايش  چپ و سكوالر جامعه 
فلسطين با سركوب و كشتار مواجه 
دولت  كه  حالى  در  است،  بوده 
اسرائيل آگاهانه و با طرح و نقشه 
عمل دست فرقه هاى مذهبى را باز 
گذاشته و مستقيم و غيرمستقيم به 
آن ها يارى رسانده است تا گرايش  
چنين  گردد.  منزوى  جامعه  چپ 
سياستى هم با سياست هاى دولت 
و  اسرائيل  اشغالگر  و  سركوبگر 
امپرياليستى  سياست هاى  با  هم 
بنا  است.  منطبق  آمريكا،  دولت 
شده،  منتشر  رسمى  آمارهاى  به 
سال  در  فلسطين  انتقاضه  از  قبل 
غزه  و  غربى  ساحل  در   ،1987
كه  داشته  وجود  مسجد   1350
اكنون بيش  تر هم شده است. اين 
مساجد هم پايگاه توده اى حماس  
مالى  كمك هاى  جمع آورى  هم  و 
رژيم هاى  البته  است.  گروه  اين 

و  اروپايى  منابع  از  برخى  عربى، 
اسالمى،  جمهورى  رژيم  ويژه  به 
به  بيش ترى  بازى  دل  و  دست  با 
مالى،  كالن  كمك هاى  جريان  اين 
لجستگى و آموزشى و...، نموده اند.
موضع  از  همچنين  حماس ،   
با  عقب مانده  و  مذهبى  ارتجاع 
گرايش  چپ و الئيك بودن ساف 
حتى  است.  مخالف  آن  رهبرى  و 
پذيرش   بر  مبنى  ساف،  اقدامات 
شوراى   338 و   442 قطعنامه هاى 
شناختن  رسميت  به  در  را  امنيت 
دولت  برپايى  و  اسرائيل  دولت 
كرده  محكوم  را  فلسطينى  مستقل 
است. اما اكنون حماس  در موضع 
گذشته  مانند  نمى تواند  دولت 
زيرزمينى  گروه  يك  عنوان  به 
قوانين  بايد  ناچارا  و  كند  عمل 
بازى هاى بين المللى را رعايت كند.
حماس   رهبرى  بين  كشمكش    
اين  در  است.  جريان  در  ساف  و 
ميان گروهى از زندانيان سرشناس  
اسرائيل،  زندان هاى  در  فلسطينى 
«طرح  نام  به  ماده اى   18 طرحى 
آشتى ملى»، را پيشنهاد كرده اند كه 
به تشكيل دولت مستقل فلسطينى 
در درون مرزهاى سال 1367 تاكيد 
دبيركل  برغوتى،  مروان  مى كند. 
محبوبى  چهره  كه  الفتح،  جنبش  
فلسطين  مردم  و  كارگران  ميان  در 
امضاء كنندگان  از  يكى  است، 
از  همچنين  است.  طرح  اين 
حماس   سرشناس   چهره هاى 
كرده اند.  امضاء  را  طرح  اين  نيز 
دولت  رئيس   عباس ،  محمود   
خودگردان فلسطين، سريعا به اين 
طرح جواب مثبت داده است و اعالم 
رفراندوم  به  را  طرح  اين  كه  كرده 
مى گذارد. حماس ، با اين رفراندوم 
اين  در  زيرا  است.  كرده  مخالفت 
موجوديت  ضمنى  طور  به  طرح، 
شده  شناخته  رسميت  به  اسرائيل 
در  حماس   برنامه  با  اين  و  است 
عباس ،  محمود  اما  است.  تضاد 
طرح،  اين  گذاشتن  فراندوم  براى 
تعيين  حماس   به  را  زمانى  مدت 
رفراندومى  چنين  اگر  است.  كرده 
استقبال  با  بى شك  شود  انجام 
روبرو  فلسطين  مردم  عمومى 
موقعيتى،  چنين  در  شد.  خواهد 
نخواهد  بيشتر  راه  دو  حماس  
شناختن  رسميت  به  با  يا  داشت: 

اين طرح موجوديت اسرائيل را نيز 
يا  و  شناخت.  خواهد  رسميت  به 
اين كه در صورت مخالفت با آن، 
محمود عباس  قانونا مى تواند دولت 
و پارلمان حماس  را منحل كند و 
نمايد. برگزار  زودرس   انتخابات 

از  اسرائيل  دولت  اصلى  هدف   
تحميل  غزه،  نوار  به  اخير  حمله 
دلخواه  و  طرفه  يك  خواسته هاى 
نابودى  و  فلسطينى ها  به  خود 
و  اقتصادى  زيرساخت هاى 
چه  هر  كردن  فلج  و  اجتماعى 
كشور  اين  ستم ديده  مردم  بيش تر 
است. در يك كالم دولت اسرائيل، 
فلسطين  مردم  از  را  زندگى  حق 
سلب كرده است. بنابراين، طبيعى 
است كه هر انسان و جريان آگاه و 
بايد  سوسياليست،  و  انسان دوست 
از هر امكان و ابزارى براى دفاع و 
پشتيبانى از حق انسانى و اجتماعى 
كردن  محكوم  و  فلسطين  مردم 
جنايات دولت اسرائيل استفاده كند. 
طبيعى شان  حق  فلسطين،  مردم   
و  دخالت  از  مستقل  كه  است 
دولت  اسرائيل،  دولت  فشار 
دهند.  تشكيل  را  خود  مستقل 
اين  در  اساسى  شرط  اولين 
راستا، پايان دادن به اشغال نظامى 
نيروهاى  همه  خروج  و  فلسطين 
است.  كشور  اين  از  سركوبگر 
كه  است  واضح  ديگر،  سوى  از   
و  عادالنه  صلح  برقرارى  بدون 
تعيين  حق  شناختن  رسميت  به 
براى  فلسطين  مردم  سرنوشت 
تشكيل دولت مستقل، بحث صلح 
خالى  تو  شعار  يك  خاورميانه  در 
است. همچنين بورژوازى منطقه اى 
و جهانى نشان داده است كه عالقه 
چندانى به برقرارى صلح و آرامش  
ندارند.  استراتژيك  منطقه  اين  در 
اقتصادى،  منافع  با  مغاير  كه  چرا 
سياسى و نظامى شان است. از اين 
خاورميانه  مردم  رهايى  شرط  رو 
و  جنگ  درد،  و  رنج  همه  اين  از 
فقر  كشتار،  و  سركوب  خشونت، 
و  پيشروى  گرو  در  فالكت،  و 
و  متشكل  كارگر  طبقه  پيروزى 
بشر،  رهايى  علم  به  اتكا  با  آگاه 
است. علمى  سوسياليسم  يعنى 

رحمانى بهرام 
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جالل محمد نژاد

جنگ  انسان ها،  نسل كشى   
شدن  قربانى  و  خونريزى  و 
و  بيگناه  مردم  نفر  هزار  دهها 
مذهبى  جنگ  گسترش   غيرنظامى، 
اتنقامجوئى  و  تنفر  فضاى  رشد  و 
اسالمى و قومى و رشد تروريسم 
افسارگسيخته امروز سيماى واقعى 
تشكيل  را  عراق  سياسى  صحنه 
سنى،  و  شعيه  جنگ  مى دهد. 
مسكونى  مناطق  و  شهرها  تقسيم 
براساس   انسان ها  عام  قتل  و 
در  را  عراق  كشور  نژاد،  و  مذهب 
انسانى  تراژدى  يك  وقوع  آستانه 
عواقب  است.  داده  قرار  اسفناک 
افروزانه  جنگ  ارتجاعى  سياست 
كه   متحدانش   و  آمريكا  دولت 
مردم  ميليونى  اعتراض   عليرغم 
آزاديخواه جهان جنگى ويرانگر و 
خانمانسوز را بر مردم بيگناه عراق 
تحميل كردند آنچنان ابعاد انسانى 
است  گرفته  خود  به  اجتماعى  و 
كه آمار و ارقام علنى آن، كه هنوز 
 ، نيست  هم  واقعيت  همه  نصف 
نمى تواند توسط مطبوعات مزدبگير 
و  امپرياليستى  تبليغاتى  ماشين  و 
مدافعان استراتژى آمريكا به حاشيه 
رانده شده و از انظار افكار عمومى 
شود.  داشته  نگه  پنهان  الملى  بين 
طبق آمارهاى رسمى و غير رسمى 
نفر  هزار   50 از  بيش   شده  منتشر 
از مردم بيگناه عراق در اين جنگ 
بيش   اند.  شده  كشته  خانمانسوز 
آمريكايى قربانى  از 3 هزار سرباز 
كه  اند  شده  جنگى  سياست  اين 
آنها  انتظار  به  چشم  هاى  خانواده 
اعالم  آمريكايى  دولتمردان  عليه 
هزاران  و  صدها  كرده اند.  جرم 
كودک بيگناه قربانى سياست ترور 
جنگ  اين  از  متاثر  كشى  نسل  و 
شده اند. بيش  از 500 ميليارد دالر 
جنگى  ماشين  هزينه هاى  صرف 
ارتش  آمريكا شده است. ميلياردها 
پيكره  بر  اقتصادى  خسارت  دالر 
است. شده  تحميل  كشور  اين 
حتى  مردم  كه  ويرانگرى  جنگ   
خاكسپارى  به  فرصت  و  امكان 
رشد  نمى كنند،  پيدا  آنرا  قربانيان 
فضاى ترور و آدم كشى، ناامنى و 

بى ثباتى،  فقر و گرسنگى و عدم 
و  امكانات  حداقل  از  برخوردارى 
شيوع  زندگى،  ضرورى  مايحتاج 
و  فيزيكى  گوناگون  بيماريهاى 
سياسى  عقبگرد  و  پسگرد  روانى، 
مردم  غيره  و  غيره  و  فرهنگى  و 
مخاطرات  مقابل  در  را  عراق 
اين  و  داده  قرار  جانى  و  انسانى 
وجدان  هر  مقابل  در  را  سئوال 
كه  است  داده  قرار  بيدارى  و  آگاه 
آيا ضرورى بود كه مردم ستمديده 

عراق براى رهايى خود از چنگال 
ديكتاتورى صدام اين بهاى سنگين 
اقتصادى،  انسانى،  مالى،  جانى، 
را  فرهنگى  و  سياسى  اجتماعى، 
يك  انداز  چشم  آيا  و  بپردازند؟ 
نقطه پايان بر اينهمه جنگ و كشتار 
دارد؟  وجود  آدمها  كشى  نسل  و 
آمريكا  حضور  سياسى  دستاورد   
جهاني اش   و  داخلى  متحدان  و 
جز  چيزى  عراق  جامعه  در 
ميليشيا  رشد  تروريسم،  گسترش  
فناتيك  و  تندرو  گروه هاى  و 
احزاب  قدرت گيرى  اسالمى، 
و  قومى  گروهنبدی هاى  و 
بنيادگرائى  رشد  و  ناسيوناليستى 
به  زدن  دامن  اسالمى،  افراطى 
جنگ مذهبى و قومى، كه از جانب 
ذينفع  دولت هاى  و  آمريكا  ارتش  
نبوده  مى شود،  تقويت  نيز  منطقه 
يك  به  را  عراق  كشور  عمال  كه 
بيگناه  مردم  براى  واقعى  جهنم 
شكنجه  است.  كرده  تبديل  آن 
غيرانسانى  و  وحشيانه  رفتار  و 
زندان هاى  در  آمريكايى  سربازان 
به  آنها  تجاوز  و  غيره  و  ابوغريب 
كشتار  و  عراقى  زنان  و  دختران 
عنوان  به  را  مردم  دسته جمعى 

آمريكايى  عدالت  از  نمونه هايى 
مى توان به اين پرونده اضافه كرد. 
و  امپرياليستى   دولت هاى 
كوچك  و  بزرگ  كمپانى هاى 
دولت هاى  و  احزاب  و  توليدى 
منافع  تامين  براى  آنها  متحد 
استراتژيك اقتصادى و سياسى خود 
و  جنگ طلبى  به  لزوم  صورت  در 
متوسل  نيز  كشورها  نظامى  اشغال 
به  را  جنگ  ماشين  اينبار  و  شده 
كالن  سودهاى  تامين  براى  منبعى 
تبديل  اقتصادى 
سرنوشت  مى كنند. 
زندگى  و  واقعى 
نفر  ميليونها  روزانه 
مردم ستمديده عراق 
ساليان  براى  كه 
سلطه  زير  دراز 
ديكتاتورى فاشيستى 
پاره  تكه  صدام 
توسط  امروز  شدند، 
و  متحدانش   و  آمريكا  دولتمردان 
مذهبى  گروهبندی هاى  و  احزاب 
كمپاني هاى  و  ناسيوناليستى  و 
گرفته  بازى  به  توليدى  بزرگ 
سياسى،  منافع  فداى  و  شد 
افسارگسيخته  نظامى  و  اقتصادى 
گرديد. آنها   مرز  و  بى حد  و 

عملى  واقعيت  اين  ديگر  جنبه 
و  آمريكا  دولت  كه  اينست 
متحدانش  گستراندن سلطه سياسى 
و اقتصادى خود و برقرارى "نظم 
عراق  در  نظرشان  مورد  نوين" 
و  مماشات  در  را  خاورميانه  و 
سازش  با انواع احزاب و جريانات 
و  اسالمى  افراطى  و  بنيادگرا 
ناسيوناليستى به پيش  برده اند. آنها 
دولت جمهورى اسالمى و احزاب 
را  اسالمى  افراطى  دستجات  و 
مماشات  با  خاورميانه  سطح  در 
در  خود  عملى  سياست هاى  و 
قرار  قدرتمندترى  بسيار  موضع 
به  مجبور  هم  خودشان  و  دادند  
شدند.  آنها  با  مستقيم  همكارى 
انزجار عمومى از عواقب فرساينده 
به  عمال  خانمانسوز  جنگ  اين 
سربرآوردن  و  رشد  براى  ميدانى 
شده  تبديل  اسالمى  ارتجاع  يك 

در  امريكا  جنگ  از  قبل  كه  است 
عراق در موقعيتى بسيار ضعيف تر 
آمريكايى  استراتژى  داشت.  قرار 
سياسى  صحنه  اعتبار  همين  به 
به  را  خاورميانه  و  عراق  جامعه 
لحاظ شرايط و زمينه هاى پيشرفت 
و  مترقى  سياسى  پروسه  يك 
عقب  به  فرسنگ ها  آزاديخواهانه 
برده است. هژمونى سياسى آمريكا 
و متحدانش  در منطقه تنها موجب 
ناسيوناليسم  مذهب،  افراطى  رشد 
اجتماعى  و  سياسى  فضاى  و 
ترتيب  اين  به  و  شده  افتاده  عقب 
پيشرفت  به  را  ضربه  بزرگترين 
سياسى و اجتماعى جامعه زده اند. 
اينست  واقعيت  ديگر  طرف  از 
باال  براى  خود  تالش   در  آنها  كه 
و  عراق  اقتصادى  منابع  كشيدن 
تا  خود  سياسى  سلطه  تحميل 
پرداخت  به  مجبور  هم  حد  همين 
انسانى  و  اقتصادى  هزينه هاى 
تحوالت  روند  و  شده اند  هنگفتى 
به روشنى گرفتار شدن آمريكا در 
سياسى  باتالقى  و  پيچيده  گردابى 
شكست  و  عراق  در  اجتماعى  و 
"نظم  برقرارى  در  آنها  استراتژيك 
مقابل  در  را  امپرياليستى  نوين" 
چشمان همه به نمايش  مى گذارد. 
دولت آمريكا و اسرائيل، به عنوان 
متحد استراتژيك آن در خاورميانه، 
عليه  نظامى  حمالت  گسترش   با 
فلسطين و كشاندن جنگ به كشور 
تالش   آن  نامعلوم  ادامه  و  لبنان 
مى كنند در آستانه انتخابات آمريكا 
گرداب  از  را  عمومى  افكار  توجه 
جغرافياى  متوجه  و  برداشته  عراق 
ترتيب  اين  به  و  نمايند  وسيع ترى 
تاثيرات ناكامى هاى آنها و عميق تر 
و  عراق  سطح  در  بحران  شدن 
اذهان  از  را  خاورميانه  منطقه  كل 
جنگ  دارند.  نگه  پوشيده  مردم 
اسرائيل  وسيع تر  افروزی هاى 
هم  باز  تقويت  موجب  منطقه  در 
دخالت  و  اسالمى  جريان  بيشتر 
جمله  از  ديگر  دولت هاى  بيشتر 
گرديد. خواهد  سوريه  و  ايران 

جنبش   پروسه  و  عموم  اعتراض  
امكان  عراق  در  سياسى 
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اجراى بند «ج» اصل 44 قانون اساسى
تعرضى سازمانيافته

 به زندگى و معيشت طبقه گارگر
 رژيم حامى بورژوازى در تدارک يورشى 
و  كارگران  رونق  بى  سفره  به  وسيع تر 
زحمتكشان ايران با عنوان كذائى راهكارهاى  
برآمده،  كشور  اقتصادى  توسعه  و  رشد 
جمهورى  رياست  دوره  در  كه  سياستى 
هاشمى رفسنجانى پايه ريزى گرديد. سپس  
آنگونه  و  يافت  انتقال  خاتمى  دولت  به 
مجمع  پيشنهاد  با  سرانجام  رفت  مي  انتظار 
تشخيص  مصلحت نظام ابالغيه اى در تاييد  
و ادامه  سياست هاى كلى حاكميت نسبت 
به اصل 44 قانون اساسى از جانب خامنه اى 
نژاد،  احمدى  اقتدارگراى  دولت  اختيار  در 
گذاشته  اجرا  جهت  مجلس   و  قضائيه  قوه 
شد كه  اساسا حاكى از هم نظرى و وفاق 
اقتصاد  به  دادن  خاتمه  در  رژيم  مسئوالن 
به  پاسخگوئى  منظور  به  دولتى  متمركز 
خارجى  و  داخلى  دارى  سرمايه  نيازهاى 

است. 
 آنچه در اين رهگذر و در  پرتو كاربست 
مى  جامعه  عايد  اقتصادى  جهت گيرى  اين 
شود، حادتر شدن بحران اقتصادى  و افزايش  
ترى  عظيم  ابعاد  با  اجتماعى  آسيب هاى 
رشته هاى  از  برخى  واگذارى  بود.  خواهد 
توليدى و خدماتى تا همين سطح (پيش  از 
فرمان) به صاحب منصبان رده باالى رژيم ، 
نورچشمى ها و سرمايه داران وابسته لطمات 
بى شمارى به طبقه كارگر و مزد بگير ايران 
و  بيكارى   نرخ  رشد  كه  است  آورده  وارد 
تنها  اخير  سال  هفده  در  پياپى  هاى  اخراج 
يكى از صدها  نمود بارز آن مى باشد. حال 
كامل  درآمدن  اجرا  به  با   بگيريم   نظر  در 
اساسى   قانون  چهار  و  چهل  اصل  «ج»   بند 
صنايع  سهام  از  درصد  هشتاد  فروش   و 
بانك  مادر،  صنايع  بزرگ،  معادن   ، بزرگ 
هواپيمائى  هاى  شركت  بيمه،  شركتهاى  ها، 
و كشتيرانى، بنگاه هاى تامين نيرو، بنگاه هاى 
وابسته  صنايع  باالخره  و  مخابراتى  و  پستى 
خصوصى،  بخش   به  مسلح  نيروهاى  به 
شركت هاى تعاونى سهامى عام و بنگاه هاى 
عمومى غيردولتى چه مشكالت و صدماتى 
در كمين توده هاى فرودست جامعه نشسته 

است. 
سهام  واگذارى  فرمان  متن  در  گرچه    
قانون   44 اصل  مشمول  دولتى  بنگاه هاى 

شركت هاى  و  نفت   ملى  شركت  اساسى 
گاز،  و  خام  نفت  توليد  و  استخراج 
و  صنعت  سپه،  ملى،  مركزى،  بانك هاى 
معدن ، كشاورزى ، مسكن و بانك توسعه و 
صادرات همچنين شركت هاى بيمه مركزى 
و بيمه ايران ، سازمان هواپيمائى كشورى و 
سازمان بنادر و كشتيرانى، شبكه هاى اصلى 
انتقال برق، شبكه هاى مادر مخابراتى، امور 
واگذارى فركانس  و شبكه هاى اصلى تجزيه 
و مبادالت  و مديريت توزيع خدمات  پايه 
پستى، توليدات دفاعى  و امنيتى از فروش  به 
بخش  خصوصى مستثنى هستند مع الوصف 
از  سرسوزنى  اندازه  به  استثنائات  اين 

معضالت پيش  رو نمى كاهد.
اقدام  نخستين  اگرى  و  اما  هيچ  بى    
قيمت  دادن  افزايش    ، سهام  جديد  صاحبان 
بازار  در   خدمات  و  توليدى  محصوالت 
تقاضا مى باشد كه اين حركت زمينه كاهش  
قدرت خريد اكثريت مردم را بمراتب بيش  
از آنچه هست فراهم مى نمايد . به احتمال 
قريب به يقين قدم بعدى آنان تعطيلى موقت 
مراكز خدماتى و تعليق  خط توليد با توجيه 
بهينه سازى، نوسازى و يا جايگزينى ماشين 
آالت و ابزار و سپس  بيكار سازى و تعديل 
در  مرسوم  هاى  شيوه  با  انسانى  نيروى 
ايران  و آنگاه بكارگيرى كارگران جديد  با 
قراردادهاى موقت يا سفيد و حذف همين 
حقوق و مزاياى ناچيز مندرج در قانون ضد 

كارگرى جمهورى اسالمى خواهد بود. 
  بازدهى چنين سياستى در كوتاه مدت برابر 
است با تعميق يافتگى بيشتر فقر و گرسنگى 
در سطح جامعه، بازتر شدن شكاف طبقاتى، 
آوارگى،  گسترش   و  استعدادها  رفتن  هرز 
كارتن خوابى، اعتياد، تن فروشى و هزاران 
خصوصى  آورد  ره  ديگر.  درمان  بى  درد 
سازى يا مدل اقتصادى نئوليبراليسم مساوى 
بورژوازى  جيب  شدن  پرتر  با  است  
بهمراه  حاكميت  در  آنان  شركاى  و  داخلى 
كمپاني هاى چند مليتى و بيكارى، گرسنگى 
و سيه روزى مضاعف براى طبقه كارگر و 

توده هاى محروم جامعه.
 اين است معناى واقعى عبارت فريبنده لزوم 
شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادى كشور 

و  اجتماعى  عدالت  اجراى  بر  مبتنى 

سربلند كردن در مقابل ديكتاتورى صدام و   فرشيد شكرى 
متكى شدن بر يك تحول بنيادى از پايين را 
تنها  نه  امپرياليستى  دولت هاى  جنگ  و  نكرد  پيدا 
و  آزاديخواهانه  حركت  يك  كردن  سربلند  راه  سد 
جريان  رشد  مادى  زمينه هاى  بلكه  شدند،  مترقى 
ارتجاع اسالمى و ناسيوناليستى را نيز تقويت نمود. 
تنها  نه  كه  آمريكايى  استراتژى  و  نوين"  "نظم  اما 
هيچ نشانى از دمكراسى، ترقى و پيشرفت سياسى و 
اجتماعى به نفع توده هاى ستمديد در بر ندارد بلكه 
نمى تواند  هست،  آن  با  تضاد  در  و  مقابل  در  تماما 
مردم  و  زحمتكشان   ، كارگران  محتوم  سرنوشت  
مبارز و ستمديده در عراق باشد. نارضايتى عمومى 
و اجتماعى كه عليه جنگ و عواقب خانمانسوز آن 
چه در بطن جامعه عراق و چه در سطح بين المللى 
يك  اين  كرد.  خواهد  پيدا  گسترش   دارد،  وجود 
دوره هاى  در  كه  است  جهانى  جنبشى  و  اعتراض  
مختلف در ابعاد ميليونى به ميدان آمده و اينبار نيز 
به نوبه خود زمينه هاى مادى رشد جريان پيشرو و 
مترقى و راديكال را چه در سطح خود عراق و چه 
در سطح جهانى تقويت خواهد كرد. از طرف ديگر 
سياسى  اليت  و  جديد  دولتمردان  رسيدن  قدرت  به 
تالشى  هر  به  كالن  سود  كسب  براى  كه  اقتصادى 
دست خواهد زد به نوبه خود تضادها و فاصله هاى 
خواهد  عميق تر  عراق  جامعه  خود  در  را  طبقاتى 
نمود و به اين اعتبار موجب رشد اعتراض  كارگران 
و زحمتكشان و امكان سربلند كردن جريان طبقاتى 
و راديكال را بيشتر فراهم خواهد آورد. طاليه هاى 
پيشروى اين جريان در مناطقى كه از امنيت اقتصادى 
بيشترى برخودار هستند قابل مشاهده است و اتفاقا 
دولت و احزاب مسلط نيز به كمك استراتژيست هاى 
آمريكايى براى كنترل و مقابله كردن با اين جنبش  
و  سازمانها  در  نفوذ  طريق  از  و  افتاده  فكر  به 
نهادهاى غير دولتى براى اين هدف قدم بر مى دارند. 
و  مستقل  جنبشى  كردن  سربلند  صورت  در  تنها 
مترقى كه به نيروى مبارزه مستقيم كارگران و مردم 
ستمديده و يك پتانسيل آزاديخواه متكى شده و با 
صف  پيشرو   و  راديكال  سياستى  گرفتن  پيش   در 
خود را به روشنى از ارتجاع اسالمى، ناسيوناليستى و 
از استراتژى نئوليبرالى آمريكايى جدا نمايند، مى توان 
بود.  اميدوار  منطقه  و  عراق  در  آتى  چشم انداز  به 
زمينه هاى مادى اين جنبش  در بطن جامعه متحول 
جنبش   اين  دارد.  وجود  جهانى  سطح  در  و  عراق 
مى تواند اعتماد به نفس  پيدا كرده و براى تغيير در 
محروم  هاى  توده  نفع  به  اجتماعى  سياسى  زندگى 
توده اى  مستقل  ارگان هاى  و  تشكل  به  مى بايست 
ناتوانى  و  شكست  از  برداشتن  پرده  شود.  متكى 
آمريكا در منطقه و افشا كردن سياست همكارى و 
در  ارتجاعى  جريانات  و  دولت ها  با  آنها  مماشات 
منطقه از جمله اسرائيل و دولت جمهورى اسالمى 
جزو قدمهاى اوليه كمك به شكل گيرى يك حركت 
است. خاورميانه  سطح  در  پيشرو  و  آزاديخواهانه 
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فقر زدائى در چهارچوب چشم انداز بيست 
توانمند  حقيقى  مفهوم  است  اين   ! ساله 
آماده  اقتصاد،  در  خصوصى  بخش هاى  سازى 
سازى بنگاه هاى داخلى براى مواجهه هوشمندانه با 
قواعد تجارت جهانى، ارتقاى استانداردهاى ملى، 
توسعه سرمايه انسانى متخصص  و افزايش  كارآئى 

و رقابت پذيرى در سايه خصوصى سازى. 
  واقعا بايد اقتصاددانان جيره خوار، بانك جهانى 
سالح  قوی ترين  اين  پول  المللى  بين  صندوق  و 
مالى آمريكا هزاران بار از رهبر رژيم قدردانى بعمل 
آورند و همراه با يك  مدال افتخار ضمانت نامه اى 
ارسال  وى  براى  حكومتش   استمرار  بر  مبنى  هم 

دارند.
 اپوزيسيون بورژوا- ليبرال نيز جهت خريد سهام 
دولتى بايد به محضر شيخ شرفياب شوند و بخاطر 
فرمان اخيرش  بر دستانش  بوسه زنند . از اين پس  
معنائى  آنان  امپرياليست  اربابان  و  ايشان  نگرانى 
تاراج  در  مي توانند  آسوده  خاطرى  با  چون  ندارد 
ثروت مردم رنج كشيده ايران با اليت حاكم شريك 
گردند. مگر ادعاى آزاديخواهى ودموكراسى طلبى 
آنان چيزى وراى بردن سهمى از استثمار كارگران 
است؟   مملكت  اين  منابع  غارت  و  زحمتكشان  و 
اپوزيسيون  آور  چندش   ژست  از  بهتر  چه  پس  
بودن  دست كشيده و تا دير نشده مراتب ارادت 
خود را خدمت عاليجنابان لم زده بر كرسى قدرت 

معروض  دارند. 
 روياى ديرين حاكميت و سرمايه دارى ايران براى 
سازمان  در  عضويت  به  دستيابى  و  بازار  در  ادغام 
جهنمى تجارت جهانى با اين جهت گيرى اقتصادى 
مى رود تا تحقق بپذيرد، رسيدن جبهه سرمايه به 
توانائى  شدن  تر  بنيه  پر  با  است  توام  فوق،  هدف 
مالى جبهه، جوش  خوردن حلقه هاى اتصال آن با 
كل طبقه بورژوازى جهانى و كم گرديدن اختالفات 
درونى اش   با حاكميت كه بى گمان هر سه مولفه 
برشمرده شده  نقش  بسزائى در تقويت پايه هاى 

نظام كاپيتاليستى در ايران دارد. 
 اين روند هشدارى جدى براى جبهه كار و زحمت 
اين  بر  مي آيد،  بحساب  جارى  طبقاتى  مبارزه  در 
اساس  آنچه در شرايط حاضر بايستى بدان انديشيد 
حال  در  صنايع  كارگران  اعتراضات  دادن  سازمان 
از  كارگران  سراسرى  حمايت  جلب  و  واگذارى 

آنان است. 
 بر ذمه تمام نيروهاى چپ و كمونيست و فعالين 
كارگرى در داخل و خارج است كه اين ترفند جديد 
رژيم را افشا كنند و بر آلترناتيو طبقاتى خود تاكييد 
كنند . جنبش  كارگرى ايران با وجود ضعف ها   و 
كمبودهايش  بارها بورژوازى و دولتش  را به عقب 
نشينى وادار كرده و بدون ترديد اينبار نيز خواهد 

توانست.
                     7 جوالى 2006 

   اكبر گنجى بعد از 6 سال و اندى از زندان 
آزاد شد. طبعا آزادى وى كه به خاطر  بيان 
نظراتش دستگير شده بود مايه مسرت است. 
او  بعد از آزاد شدن از زندان، به دعوت دولت 
ايتاليا و براى  دريافت جايزه قلم طاليى در 
مصاحبه هاى  طى  و  سفر  اروپا  به  مسكو، 
مختلف نظرات خود را تبليغ و ترويج مى كند.

 اكبر گنجى طبق اظهارات محافل گوناگون، 
بعد از قيام  1357 در سپاه پاسداران، وزارت 
ارشاد و اطالعات مشغول به كار و در دوران" 
سازندگى" رفسنجانى و "اصالحات" خاتمى 
مطبوعاتى  فعال  شغل هايش،  ديگر  كنار  در 
خاتمى  "اصالحات"  دوران  ميانه  در  و  شده 
ادعا  سياسى"  "آزادى هاى  براى  دولتى  كه 
دليل  رفت.  زندان  به  و  دستگير   بود،  شده 
افشاگرى  حكومت،  به  انتقاد  او  دستگيرى 
قتل هاى زنجيره اى و شركت در كنفرانس برلن 
است. بوده  آلمان  در   2000 سال  آوريل  در 
   با نگاهى گذرا به تاريخچه جمهورى اسالمى 
و انتقادات اكبر گنجى و پست ها و مقام هايش، 
با توجه به  ديدگاه او، گنجى را نيز مى توان، 
دوران  در  چرا  اما  شمرد.  اصالح طلبان  از 
خاتمى،  "اصالح طلبى و آزادى هاى سياسى" 
يك  در  و  بودند،  جناح  يك  از  دو  هر   كه 
حكومت، و هر دو مسلمان به زندان مى افتد.
خاتمى،  همكار  بعنوان  گنجى  آيا   
سياست هاى  پيش برد  براى  مانعى 
سياسى"  آزادى هاى   و  "اصالح طلبى 
رئيس  جمهورى   اينكه  يا  و  خاتمى 
بود؟ گنجى  اكبر  رشد  مانع  خاتمى 

گنجى  موقعيت  از  مجملى  اين  با   
تحمل  كه  "اصالح طلبان"  به  مى توان 
اينان  آيا  كرد؟  اعتماد  ندارند،  را  يكديگر  
داشت؟ خواهند  را  ديگرانديشان  تحمل 
  به هر رو مسئله دستگيرى اكبر گنجى  بعنوان 
يك سئوال ناتمام، هنوز باز است. شايد گنجى 
همان "گنج اطالعاتى" خاتمى بوده كه با آن، 
تماميت خواهان را از افشاگرى مى ترساند! نه 
جهان  در  خود  نوع  در  او  دستگيرشدن  تنها 
بى نظيراست، بلكه نوع و مدل زندانى بودن او 
نيز بى همتاست. اصال كسى در زندان تاكنون 
فاكس،  دستگاه  مثل  امكانات  همه  اين  با 
موبايل، اينترنت، تايپ مانيفست، مصاحبه هاى 
مطبوعاتى  اطالعيه  و  رنگارنگ  مطبوعاتى 
به  را  زندان  انگار  است،  نشده  ديده   ... و 
منزل ايشان برده بودند تا ايشان را به زندان! 

شكنجه  اسالمى  جمهورى  در  زندانى   
تغذيه  مى شود،  واقع  تجاوز  مورد  مى شود، 
مناسب ندارد، به دليل داشتن يك كتاب اعدام 
تا  نمى توان 2  سياسى  زندانى  براى  مى شود، 
يا  و  فرستاد  هديه  شال گردن  يك  و  شامپو 
يكى از روزنامه هاى روز را آبونه كرد، دارو و 
درمان جزء وسايل لوكس در زندان محسوب 
آزادشدن  از  بعد  زندانيان  اكثر  مى شود، 
دندان  و  بكشند  كامال  بايد  را  دندان هايشان 
پزشك  نظر  زير  مرتب  و  بگذارند  مصنوعى 
نامعلوم  و  حكم  بدون  ندارند،  وكيل  هستند، 
در زندان نگه داشته مى شوند، به تمايل سران 
عادى  به  انفرادى  از  و  انفرادى  به  عادى  از 
زندانى  مدافع  وكيل  حتى  و  مى شوند  برده 
(وكيل مدافع گنجى هنوز در زندان است)  را 
دستگير و زندانى مى كنند. عجيب تر كه، موكل 
آزاد شده، وكيل مدافع هنوز در زندان است!    
داشته؟ فرق  زندانى ها  همه  با  گنجى  چرا 

به نظر مى رسد با اين همه تفاوت هاى فاحش 
ديگر،  زندانيان  تمام  و  ويژه  زندانى  اين  بين 
او،  منزل  از  بهتر  مخملى  محلى  اوين  زندان 
براى حفاظت و امنيت  اكبر گنجى بوده است.
جناح  در  سال ها  كه  كسى  از  حراست 
مى دانسته  را  درشت  و  ريز  از  اصالح طلبان 
به  مى توانسته  كه  بوده  اطالعاتى  داراى  و 
كند  وارد  جدى  لطمه  زمان  آن  در  نظام  كل 
و در بازى جناح ها نقش مهمى در آن زمان 
روابط   در  بايد  گنجى  اكبر  بگيرد.  عهده  به 
پرقدرتى  حاميان  و  مى بوده  تنيده  پيچيده اى 
مى  داشته كه بدون وحشت از اعدام در زندان 
جمهورى اسالمى، مانيفست تغيير جمهورى 
اسالمى را مى نويسد. حتى از زندان مرخصى 
مثل  مى آيد،  زندان  از  خارج  به  و  مى گيرد 
اينكه ايشان از منصب! بسيار مهمى، چند روز 
مرخصى  به  بايد  و  داشته  احتياج  استراحت 
ديگر  از  كدام  هيچ  صورتيكه  در  مى رفته! 
چك  و  زنان  يا  و  دانشجويان  از  زندانيان 
سفيدى ها، معتادين، كارگران و يا ... از چنين 
نعمتى برخوردار نبوده و نيستند. قابل توجه 
اعتصاب  وارد  زندان  در  گنجى  وقتى  است، 
غذا مى شود،  زندانيان ديگر به او نمى پيوندند 
چرا؟ براستى  نمى شوند.  همراه  او  با  و 
اعالم  گنجى  اكبر  كه،  روزها  همان  در    
دفتر مخملى  اعتصاب غذا كرده  بوده  و از" 

زندانى  شد، 2  مخابره  جهان  به  اوين" 
گوهردشت اعدام  سياسى را در زندان 

خدايگان- بنده  " اكبر گنجى"
بوكاه پروانه    
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كردند، بدون اينكه جهان 
از آنان خبردار شود. چرا 
دستگاه هاى  از  گنجى 
جهان  به  را  خبر  اين   ... و  فاكس 
ديگر  زندانيان  با  همبستگى  براى 
اعالم نكرد؟ چرا در زندان از جبهه 
نكرد؟  صحبت  مبارزاتى  مشترک 
از  آمده،  بيرون  زندان  از  كه  حاال 
دوران  در  كه  مى كند  ياد  آنانى 
شاغل بودن گنجى به قتل رسيده اند 
و او در كنار سردار "اصالح طلبان" 
فعال مايشاع  و "سردار سازندگى" 
قتل هاى  همين  آيا  است.  بوده 
ناجى  كه  است،  نبوده  زنجيره اى 
جان و زندگى گنجى شده است؟
زيركى  با  سخنرانيش  مقدمه  در 
مى گويد:  متواضعانه  ژست  و 
و  خواهان  آزادى  حق  را  آن  اما    ..."
قرار  اگر  دانم.  مى  ايرانى  دگرانديشان 
خواهان  آزادى  به  جايزه  اين  است 
ايرانى تعلق گيرد، در واقع حق كسانى 
و  آزادى  از  دفاع  راه  در  كه  است 
اى  زنجيره  هاى  قتل  در  بشر،  حقوق 
رسيدند." قتل  به  سالخى  طريق  از 

كرد؟  اعتماد  او  به  مى توان  آيا   
زندانيان  ديگر  از  را  خود  او  آيا 
براى  چهره سازى  و  نمى كند  جدا 
زندانيان  نام  و  نمى كند؟  خود 
پيشبرد  براى  ابزارى  را  سياسى 
نمى كند؟ خود  سياسى  مقاصد 

عقب   كشورهاى  در  بشر  حقوق   
با  جهان،  در  شده  نگه  داشته 
ارگانيك  پيوند  يك  در  زندان 
هست،"زندان" يعنى فشرده حقوق 
بشر. گنجى نيز چندين و چند بار 
ذهن  ملكه  هم  كه  مى كند  تكرار 
خود و هم ملكه ذهن ديگران شود. 
آيا  اكبر گنجى براى دفاع از "پروژه 
حقوق بشر/ رفراندوم" از زندانيان 
سياسى بصورت غيرمستقيم، براى 
در  نمى كند؟  سوء استفاده  خود 
قيمت  از  مرتب  سخنرانى هايش 
منظورش  آيا  مى گويد،  دمكراسى 
زندان  به  كسى كه  كه،  نيست  اين 
و  خواسته  خود  عبارتى،  به  رفته 
زندان  به  آن،  عواقب  به  آگاهى  با 
رفته؟ نه اينكه حق نيست كسى را 
به خاطر ابراز بيان نظراتش نبايد به 
زندان برد، آيا اين برداشت گنجى 
زندان،  در  زندانيان  ديگر  براى 
قابل  بودنش،  زندانى  دوران  در 
لمس نبوده كه از او در آن دوران 

در  زندان  در  نكردند؟  حمايت 
كنار ديگر زندانيان كه بهتر مى شد 
اعتصاب غذاى بزرگ و سراسرى 
به راه انداخت، تا در بيرون از زندان! 
چرا آن جا كه بهترين مكان و زمان 
نكرده؟ و  استفاده را  بهترين  بوده، 
به  جمعى  ارتباط  دستگاه هاى  از 
نفع خود و ديگر زندانيان استفاده 
با  را  رژيم  حاال  كه  است؟  نبرده 
اعتصاب سراسرى تهديد مى كند.!!

و در مصاحبه مطبوعاتى خود پيش 
از پاسخ به سئواالت خبرنگاران به 
رامين  اسانلو،  منصور  دستگيرى 
موسوى  على  اكبر  و  جهانبگلو 
خوئينى اشاره كرده و تاكيد مى كند: 
" كه اگر آنها  آزاد نشوند در داخل و خارج 
گسترده  غذاى  اعتصاب  يك  ايران  از 
افتاد!"   خواهد  براه  جهانى  سطح  در 
زندان  در  بايد  را  تهديد  اين   
مى كرد، نكرده، حاال چرا اين ژست 
ژست  اين  مى گيرد!  اروپا  در  را 
اعراب  از  محلى  جهان  سطح  در 
خارج  در  نشانه هايى  چه  دارد؟ 
مطمئن  چنين  را  او  ايران  داخل  و 
صراحت  اين  با  مى تواند  كه  كرده 
داخل  در  كند؟  تهديد  اصمينان  و 
بى دريغى  حمايت هاى  از  ايران 
گروه  چند  است.  نشده  برخوردار 
كوچك دوستانه به ديدنش رفته اند 
و به عنوان نمونه جمع 40 نفره اى 
از هواداران خوئينى ها به مالقاتش 
رفته اند. حتى در جايى همسرگنجى 
نيز به انتقاد كشيده شده كه :"مگر 
است  بوده  زندانى  يك  همين  فقط 
نيست!" خبرى  روزش  و  حال  از  كه 

شعارهاى  كشور  از  خارج  در 
را  آنان  و  ربوده،  را  سلطنت طلبان 
ناراضى كرده،  به جمهورى خواهان 
جمهورى خواهى  گفته:  الئيك 
نيمه  آنان  در  سلطنت طلبان،  بدون 
انشعابى شكل گرفته است. از اسالم 
دمكراتيك حرف زده، بخش بزرگى 
جمهورى خواهان  از  (الئيك ها) 
كرده،  دور  آنان  كل  از  را،  الئيك 
نيروهاى چپ كه از اول به او اعتماد 
نداشتند. چه گروه هايى مانده اند؟؟ 
كه او با آنان مى خواهد جبهه تغيير 
رژيم را در خارج از ايران بسازد؟
نيز  ايران  از  خارج  حمايت هاى 
برگى  زبان،  فارسى  مطبوعات  در 
از  بيشتر  است.  نداده  تكانى  را  
كشور  از  خارج  ايرانيان  كه  آنچه 

پراكنده  سياسى  نيروهاى  يا  و 
روزنامه هاى  بياورد،  وجد  به  را 
و  دميدند  كرنا  و  بوق  در  فرنگى 
براى  اروپايى  كشورهاى  در  را  او 
كردند. داغ  اروپايى  شهروندان 

اروپايى ها او را  با  بابى ساندز  مقايسه 
و  فلسفه  بزرگان   شهر  در  كردند، 
در  كردند،  افتخارى  شهروند  هنر، 
جلسات  سالن  در  كرملين  كاخ 
... و  دادند،  جايزه  بلشويك ها 
يك  مانند  چرا  اما  گنجى  اكبر 
روزنامه هاى  در  سياسى  شخصيت 
فارسى زبان نمى درخشد؟ چرا مردم 
به خاطر نظراتش و حرف هايش به 
جنب و جوش نمى افتند، خيابان ها 
نمى شوند؟  خالى  و  پر  اروپا  در 
دهان به دهان  حرف هايش  چرا 
نمى گردد؟ چرا حتى كسانى كه به 
او قول حمايت  داده بودند نيز خود 
كشيده اند؟ كنار  شرمسارى  با  را 
مبارزات  حاصل  گنجى  كه  چرا 
ايران  جامعه  اجتماعى  مبارزات 
جنبش هاى  نيازهاى  از  او  نيست. 
خودجوش و ديگر جنبش ها بيرون 
و  جمع  نتيجه  گنجى  اكبر  نيامده. 
منها هاى درگيرى هاى درون رژيم 
كشمكش هاى  اين  نتايج  كه  است 
حاصلى  مردم  براى  رژيم  درونى 
و  محصول  دمكراسى  ندارد. 
جنبش هاى  مستمر  كار  نتيجه 
نفر  يك  اينكه  نه  است،  ايران 
بغلش  جيب  از  و  برسد  راه  از 
اين  بياورد.  بيرون  به  را  دمكراسى 
همين  به  نيست.  بيش  دروغى  ها 
دليل هم مردم  به او باور ندارند.

سياسى  جنبش  در  سال هاست 
پراكنده خارج از كشور، چه چپ 
زاويه  از  كدام  هر  راست،  چه  و 
ديد خود، هزاران بار اين حرف ها 
از  خبر  كوچكترين  با  گفته اند،  را 
رفته اند،  بين المللى  مراكز  به  ايران 
انداخته اند،  راه  غذا  اعتصاب 
كرده اند،  تظاهرات  و  راه پيمايى 
اشغال  تلويزيون  و  راديو  حتى 
پارلمان ها  نمايندگان  با  كرده اند، 
و  فراخوان ها  گرفته اند،  تماس 
براى  كرده،  جمع  امضاء ها  ليست 
مراكز بين المللى ارسال داشته اند، 
مطبوعاتى  كنفرانس هاى  در 
روزنامه  و  كرده اند  شركت 
... و  كرده اند  چاپ  نشريه  و 

اساسى  ضعف هاى  از  يكى   

پاسخ هاى  گنجى  انديشه  طراحى 
او  است.  ساده  سئواالت  به  غلط 
سعى مى كند، با فلسفه اى ناقص از 
كانت از فرنگى ها دلبرى كند و با 
براى  فلسفه،  از  پروتستانى  اخالق 
دفاع از روح سرمايه دارى  بجنگد. 
اما غافل از اين كه چيزى كه اصال  
علوم  سياسى،  علوم  اقتصاد،  در 
در  روانشناسى  حتى  و  اجتماعى 
اروپا مطرح نيست، اخالق است. او 
سئواالت ساده سياسى – اجتماعى 
را با اصول مقدماتى اخالق اسالمى 
حقوقى  مشكل  و  مى دهد  پاسخ 
انسان ها را با الگو قراردادن جوامع 
را  خود  و  مى دهد  پاسخ  اروپايى 
بيشتر  (اروپايى ها)  فرنگى ها  به 
در  ايران  مردم  به  تا  مى چسباند 
"در  مى گويد:  او  خارج!  و  داخل 
نظر  از  [جوامع  رفته  پيش  جوامع 
پيش رفته تر]  فرهنگي  و  صنعتي 
ها  آزادی  و  حقوق  اين  از  بسياری 
تاريخي  سير  در  اند.  آمده  دست  به 
عنوان  به  چه  آن  گذشته  يكصدسال 
"بورژوايي"  دمكراتيك  دولت های 
يافته اند." تحقق  شده  شناخته 

 از زمان سردار اصالحات خاتمى، 
خاتمى  كه  بود  روشن  همه  براى 
پايان  به  رژيم،  ديگر  جناح  بعنوان 
خط رسيده است و بايد در كنار آن 
يك آرايش ديگرى از اصالح طلبان 
سامان  داد و حمايت كرد. آلمانى ها 
مخارج  اپوزيسيون سازى  براى 
هنگفتى را در نظر گرفته اند. يكى 
از اين هزينه ها برگزارى سمينارها 
منجمله  بزرگ،  كنفرانس هاى  و 
نهادى  مى باشد.  برلن  كنفرانس 
كه  (نهادى  رپورت"  "ايران  بنام 
و  اقتصادى  داخلى،  سياست هاى 
جديت  با  روزانه  را  ايران  سياسى 
بهمن  رياست  به  مى كند)  پيگيرى 
نيرومند، يكى از همين هزينه هاست 
حزب  سياسى  بنياد  توسط  كه 
اين  حمايت  مى شود.  اداره  سبزها 
خواهان  جمهورى  ساختن  تا  بنياد 
الئيك در برلن و پاريس هم كشيده 
بهمن  گرايش،  اين  از  است.  شده  
نيرومند در كتاب جديدش "ايران- 
روشنى  تصوير  تهديدآميز"  فاجعه 
ارائه مى دهد. نيرومند در اين كتاب 
اسالم  جهان  جابجايى  شانس  از 

سوى  به  مدت،  دراز  در 
دمكراسى براى نابودكردن 
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جهان امروز

15 روز يكبار منتشر مى شود

اگر مايليد جهان امروز را از 
طريق پست الكتريكى دريافت 
داريد،آدرس خود را براى ما 

ارسال كنيد.

شماره حساب جهان  امروز

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا 
براى اين نشريه ارسال شده باشد را 

چاپ مى كند.

با  امروز  جهان  مطالب  از  *استفاده 
ذكر ماخذ آزاد است.

*مسئوليت  مطالب جهان   امروز  با 
نويسندگان آن است و تنها مطالبى كه 
باشد،  شده  امضا  امروز  جهان  نام  با 

موضع رسمى نشريه است.

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

مى رسد.

* مطالب جهان امروز با برنامه "ورد 
فارسى" يا " واژه نگار" تاِيپ مى شود 
دو  ارسالى  مطالب  سقف  حداكثر  و 

صفحه آ4 با سايز 14 است.

نقطه  اين  مى برد.  نام  بنيادگرايان، 
تحليلى مشترک نيرومند و گنجى است.

سخنرانى هايش  در  هم  گنجى 
صحبت  اسالمى  از  ايرانى ها  با 
است  دمكراتيك  كه  مى كند 
دارد. را  مدرنيسم  شانس  و 
اسالم  از  خود  تعريف  در  گنجى 
نمى تواند  او  است،  عاجز  دمكراتيك 
اسالمى  قوانين   و  اروپا  بشر  حقوق 
اروپاپسند  هارمونى  يك  را  در 
در  دليل  همين  به  كند.  مطرح 
مبحث  اين  از  ها  اروپايى  حضور 
مى كند سعى  و  مى گيرد  فاصله 
ژست  پشت  را  خود  بودن  مسلمان 
عبادى!)  شيرين  نوع  (از  مدرنيسم 
از  ايرانى ها  بين  در  اما  كند.  پنهان 
مى كند  صحبت  دمكراتيك  اسالم 
سياسى  مسئوليت هاى  و  كارها  از  و 
نه  مردم  سركوب  در  خود  نظامى  و 
تنها فاصله نمى گيرد بلكه با افتخار از 
سركوب مردم در كردستان ياد مى كند 
و همچنان بر اين  باور  است كه اگر 
دوباره پيش  بيايد، انجام خواهد داد.
براى  بيشتر  كه  لحنى  با  گنجى 
جمهورى  رياست  خطابيه هاى 
روابط  درباره   مى كنند،  استفاده 
با  روابط  ملى،  منافع  بين المللى، 
و  فلسطين  هسته اى،  انرژى  آمريكا، 
دوباره  بعد  اما  مى كند،  صحبت   ...
بنده وار خودش را تصحيح مى كند كه 
همه  سر  باالى  و   شد،  انتخاب  بايد 
صحبت  رهبر  از  سياسى  نيروهاى 
را  مبارزات  پيروزى  عدم  و  مى كند 
رهبرى  خدايگانه  نقش  كمبود  در 
توضيح مى دهد. او در سمينار انجمن 
مى گويد:"  روزنامه نگاران  جهانى 
بنده در اين سمينار در مورد روابط فعلي 
است،  غيرانساني  روابطي  كه  بين  المللي 
برای  را  خود  پيشنهادات  و  سخنراني 
او  كرد."  خواهم  ارايه  روابط  اين  بهبود 
مى بيند!!! اپوزيسيون  رهبر  را  خود 

همه  اين  و  گنجى ها  اكبر  رهگذر  از 
به  مى توان  بينى ها  بزرگ  و  كوچك 
سياسى  جنبش  كه  رسيد  نتيجه  يك 

خارج  در  چه  و  داخل  در  چه  ايران 
از ايران بسيار پيشرفته تر و راديكال تر 
و  گنجى  حديث هاى  و  ازحرف ها 
گنجى هاست. وحشت از راديكاليسم 
در جنبش و احتمال انقالب در ايران، 
فكرآلترناتيو  به  را  اروپايى ها  مرتب 
مى اندازد. گنجى و هم پالگى هايش از 
اين راديكاليسم وحشت دارند و تالش 
خواسته هاى  و  اعتراضات  مى كنند 
مردم را با طرح "شبه برنامه" مال خود 
كنند و رهبرى آن را به دست گيرند.
است  هشدارى  گنجى ها  اكبر  خط 
براى  مسئول  اپوزيسيون  به  جدى 
و  مناسب  راه حلى  ارائه  و  پيگيرى 
متناسب با نيازهاى جامعه ايران، ارائه 
راه كارهايى براى حل مسائل بالواسطه 
اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، سياسى 
و حقوقى، آموزش و پرورش و ... .
 بار همه اين خواسته هاى مردم بر دوش 
نيروهاى كمونيست  و انقالبى است.  
دانه اى  كنون  تا  گذشته  سال  صد  از 
"دمكراسى خواهان"  را  بار  اين  از 
غير  و  الئيك  (جمهورى خواهان 
از  مردم  نكشيده اند.  بدوش  الئيك) 
نيروهاى چپ ايران كه تاكنون با جان 
داده اند،  نشان  را  صداقت شان  خود، 
براى  پاسخى  كه  دارند  را  انتظار  اين 
دقيق  برنامه  يك  با  معظالت  اين 
حق،  به  مردم  انتظار  اين  دهند.  ارائه 
نيست  مبارزه  ديالكتيك  جزء  چيزى 
را  آن  پتانسيل  كه  نيرويى  تنها  و 
چپ  نيروى  باشد،  داشته  مى تواند 
چپ  اگر  است.  جامعه  راديكال  و 
ايران هشدارهاى تاريخى كه مردم به 
هر  در  بگيرد،  ناديده  را  مى دهند  او 
ساله   5 برنامه  يك  تاريخى،  كمرگاه 
را از دست مى دهد. اين قيمت گزاف 
را نه گنجى و نه گنجى ها مى پردازند، 
مردان،  و  زنان  كودكان،  بلكه 
كهن ساالن، پدران و مادران و جوانان  
در ايران با پوست و گوشت و با فقر 
و گرسنگى و بى خانمانى، بى آزادى، 
بى برابرى، بى كارى و ... مى پردازند.

C.D.C.R.I.     Box 704 45
107 25 Stock holm - Sweden

Tel +46-08-86 80 54
E-mail: cpi@cpiran.org

K.KH.K     Box 704 45
107 25 Stock holm - Sweden

E-mail: kkh@cpiran.org

آدرس هاى
 حزب كمونيست ايران

 و كومه له
دبيرخانه

حزب كمونيست ايران 

 كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران

دوشنبه و جمعه
ساعت 19 تا 22 به وقت اروپا

دفتر نمايندگى كومه له در سليمانيه

K.K.  P.O.Box75026                        
 750 26 Upp sala

Sweden                                            
 Fax: +46-18-46 84 93                        

komala@cpiran.org

Tel:  +44 -7746163103                       
                                       

Tel:  3124760 - 3125815   
كميته مركزى كومه له

Tel:  3124760 - 3125815   
komala@cpiran.org

كومه نمايندگى   دفتر 

صداى كومه له، راديوى ماهواره اى 24 ساعته
بر روى فركانس 11013 در مجموعه "هات برد"

فركانس و مكان پخش برنامه هاى صداى كومه له را 
به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد.

خدايگان- بنده  " اكبر گنجى"از صفحه 7

صداى انقالب ايران (راديو كومه له)
ظهرها: 13 تا 14
عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز


