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برگزار  كومه له  دوازدهم  كنگره  امروز:  جهان 
تلويزيون  و  يافت  انتشار  آن  پايانى  اطالعيه  شد، 
در  كرد،  پخش  را  كنگره  پايانى  مراسم  كومه له 
طرح  كنكرت  را  سئواالتمان  اينكه  از  قبل  اينجا 
كنيم، مى خواهيم بدانيم كه جايگاه اين كنگره را 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟

حزبى  اساسنامه  و  تشكيالتى  موازين  اساس  بر  مازوجى:  صالح 
شود.  داده  فراخوان  بار  يك  سال  دو  هر  بايد  مى  كومه له  كنگره 
اين كنگره در راستاى اجرا و  پيشبرد همين موازين اساسنامه اى 
فراخوان داده شد و برگزار گرديد. مسائل فوق العاده اى در دستور 
كار كنگره قرار نداشت، به اين معنى كنگره دوازدهم يك كنگره 

روتين بود.
و  جهانى  اوضاع  بررسى  از  شد  مطرح  كنگره  اين  در  كه  مباحثى 
ميان  بين المللى  مناسبات  بازتعريف  سر  بر  كه  كشمكشى  تحليل 
قطب هاى مختلف سرمايه دارى معاصر در جريان است، تا اوضاع 
خاورميانه، تجزيه و تحليل شرايط مبارزه طبقاتى و اوضاع سياسى 
در ايران و بطور مشخص تر در كردستان  و استنتاجات سياسى و 
تاكتيكى ما از اين اوضاع همه در ادامه و در راستاى تدقيق بيشتر 

سياست ها و مواضع تاكنونى كومه له بود.
در  كه  بحثى  هر  نبود.  خبرى  كنگره  در  انتزاعى  هاى  بحث  از   
توضيح  تا  گرفته  جهانى  اوضاع  تحليل  از  شد  مى  مطرح  كنگره 
جايگاه  تا  آمريكا،  امپرياليستى  ميليتاريسم  و  نظامى گرى  منطق 
خاورميانه در كشمكش قدرت هاى منطقه اى و امپرياليستى، همه 
اين بحث ها تا نتيجه گيرى هاى سياسى و تاكتيكى پيش مى رفت. 
بازتاب سياست ها و استراتژى آمريكا در منطقه بر كل اپوزيسيون 
بورژوازى ايران و ناسيوناليسم كرد در ايران و منطقه بررسى شد 
و عوارض و پيامدهاى زيانبار سياست هاى اين جريانات بر جنبش 
آزاديخواهانه در ايران و كردستان بدقت مورد ارزيابى قرار گرفت و 
در دل اين اوضاع مبانى سياست هاى عملى و تاكتيكى كومه له و 
حركت سوسياليستى براى مقابله با عوارض زيانبار اين سياست ها و 
تضمين پيشروى جنبش انقالبى كردستان مورد تاكيد قرار گرفت.

مباحث مربوط به اوضاع سياسى و تحليل شرايط مبارزه طبقاتى در 
ايران و موقعيت جنبش كارگرى و ديگر جنبش هاى اجتماعى نيز 
به همين روال پيش رفت و تالش شد تا رئوس سياست و تاكتيك 
هاى حركت سوسياليستى در راستاى استراتژى انقالب كارگرى به 

روشنى بيان شود. اوضاع مشخص كردستان در پرتو اين 
بحث ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و اولويت ها و 

 مصاحبه جهان امروز 
  با صالح مازوجى درباره
  كنگره دوازدهم كومه له

(1)

گرامى باد بيست  و سومين سالگرد تاسيس 
حزب كمونيست ايران !

و  چپ  جنبش   سياسى  حيات  در  تاريخى  مهم  رويدادهاى  از  يكى  شهريور1362،   11 
كمونيستى ايران،  روز تاسيس حزب كمونيست ايران بود.

تشكيل حزب كمونيست ايران در آن مقطع، پاسخى شايسته به يك ضرورت سياسى و 
مبارزاتى بود. قطعا موقعيت امروز آن نيز اداى سهم بخشى از جنبش  كمونيستى براى 

غلبه بر پراكندگى در صفوف اين جنبش  است.
اين حزب در شرايطى تشكيل شد كه انقالب ايران در زير ضربات ضد انقالب اسالمى 
آخرين نفس هاى خود را مى كشيد. نيروهاى چپ و راديكال به شدت دچار تشتت فكرى 
و سرگردانى عملى شده بودند. سرنوشت انقالب ايران ضربه سختى بر خلق گرايى كه 
عملكردها و سياست هاى نادرست،  محور تفكر و عمل اين چپ بود، وارد ساخته بود. 
دستگيرى هاى گسترده، اعدام هاى وسيع، شكنجه هاى وحشيانه فعالين سياسى، بخشى 
از سازمان هاى چپ را عمال منحل كرده بود. تشكيل حزب به وسيله بخشى از نيروهاى 
راديكال چپ ايران پاسخى انقالبى به اين وضعيت نابسامان بود و افق هاى جديدى بر 
روى نيروهاى چپ راديكال ايران گشود؛ به ويژه شور و شوق انقالبى بى سابقه اى را 
و  افق  نظامى  عقب نشينى هاى  كه  نداد  اجازه  و  كرد  ايجاد  كومه له  سازمان  صفوف  در 
چشم انداز سياسى جنبش انقالبى كردستان  را تيره و تار كند. تشكيل حزب، به كومه له، 

در از سرگذراندن يك دوره سخت و خطير يارى رساند. 
در تاريخ حيات سياسى تاكنونى اين حزب، با وجود فراز و نشيب  هايى كه طى كرده است، 

چيزى جز خدمت به آرمان هاى انسانى و كارگرى سوسياليستى ثبت نشده است.
بيست بيست و سومين سالگرد تشكيل حزب كمونيست ايران را با اميد و سومين سالگرد تشكيل حزب كمونيست ايران را با اميد 
به پايان يافتن دوران جدايى كمونيسم از جنبش  طبقاتى كارگران به پايان يافتن دوران جدايى كمونيسم از جنبش  طبقاتى كارگران 
و شكل گرفتن بديل كارگرى و كمونيستى در بطن مبارزات توده اى و شكل گرفتن بديل كارگرى و كمونيستى در بطن مبارزات توده اى 

و انقالبى در ايران گرامى مى داريمو انقالبى در ايران گرامى مى داريم!!

ياد فواد مصطفى سلطانى، صديق كمانگر و غالم كشاورز 
در ادامه راه آنها و دفاع از آرمانهاى كمونيستى شان

 زنده و گرامى است.

«اين بيداد و نكبت زمان شما نيز بگذرد»

طرح امپرياليستى"خاورميانه بزرگ"
 تهديدى جدى براى منطقه

چند رويداد مهم ايران
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وظايف عاجل كومه له  تعيين شدند.

در  است  ممكن  اگر  امروز:  جهان 
مورد محورهاى اصلى مباحث كنگره 

بيشتر توضيح دهيد.

كنگره   مباحث  اصلى  محورهاى  مازوجى:  صالح 
به  كومه له  مركزى  كميته  سياسى  گزارش  حول 
اوضاع  بحث  محورها  از  يكى  شد.  متمركز  كنگره 
ساده  و  عينى  واقعيت  اين  از  بحث  اين  بود.  جهانى 
شروع مى كند كه رشد بارآورى توليد سرمايه دارى 
انتقال  و  ارتباطات  عرصه  در  كه  عظيمى  انقالب  و 
چنان  است،  پيوسته  بوقوع  آورى  فن  و  اطالعات 
نيازنمندى هاى  انبوه  توليد  عملى  و  فنى  موجبات 
كرده اند  فراهم  جهان  جاى  همه  در  را  امروز  انسان 
پيشرفت ها  اين  اما  است.  نداشته  سابقه  تاكنون  كه 
تحت حاكميت مناسبات سرمايه دارى به جاى آنكه 
در ساعات كار كمتر، اوقات فراغت و رفاه و آسودگى 
كاهش  شود،   منعكس  توليدكنندگان  توده  بيشتر 
آنجا  از  و  است.  شده  منجر  بيكارى  رشد  و  اشتغال 
وضعيت  اين  است  كارگر  كار  سود  منشاء  نهايتًا  كه 
كاهش نزولى نرخ سود را به دنبال داشته و حاصل 
آن تداوم بحران هاى دوره اى است كه هر بار با شدت 
و حدت بيشترى ظهور مى كنند و آوار آن به اشكالى 
در  بويژه  زحمتكش  و  كارگر  مردم  سر  بر  بار  فاجعه 
مى ريزد.  فرو  سرمايه دارى  مانده  عقب  كشورهاى 
گزارش سياسى در همين رابطه به زمينه هاى عينى 
رشد مبارزات كارگرى و فراتر رفتن اين مبارزات از 
رويارويى  و  موجود  اتحاديه هاى  قوانين  چهارچوب 
بر  و  نمود  اشاره  سرمايه دارى  مناسبات  با  آشكارتر 
ضرورت  يك  بعنوان  سوسياليسم  براى  مبارزه  امر 
سرمايه  نظام  بربريت  از  رهايى  براى  ناپذير  اجتناب 

دارى تاكيد نمود.
در بخش ديگر همين مبحث به مناسبات و كشمكش 
قطب هاى امپرياليستى و تالش آمريكا براى كسب 
سرد  جنگ  پايان  با  پردازد.  مى  جهان  بر  هژمونى 
نظام  تا  آورد  عمل  به  را  خود  تالش  تمام  آمريكا 
مناسبات بين المللى با نظم مورد نظر خود را مطابق 
ميل و نقشه خود شكل دهد. تالش هاى آمريكا بر 
اين تصور واهى استوار بود كه با فروپاشى شوروى و 
در عصر جهان گسترى سرمايه اين تنها  آمريكاست 
كه با اتكا به قدرت نظامى اش مى تواند رهبرى خود 
جنگ سرد  را بر قدرت هاى بزرگ در جهان بعد از 
و  كويت  از  عراق  راندن  بيرون  جنگ  كند.  تحميل 
متعاقب رويداد 11 سپتامبر، لشكركشى به افغانستان 
و عراق  و اشغال اين كشورها، جنگ در بالكان، اينها 
همه بخش هايى از تالش آمريكا بودند براى تامين 

رهبرى خود بر جهان.
اقتصادى  رقابت  ميدان  در  آمريكا  كه  آنجا  از  اما 
موقعيت  و  بود  مانده  عقب  خود  جهانى  رقباى  از 
اقتصادى آن با قدرت نظامى بالمنازع آن همخوانى 

به  با  نتوانست  تنها  نه  نداشت 
نظامى  قدرت  گذاشتن  نمايش 
متحد،  اروپاى  چون  رقبايى  خود 
زير  به  را  روسيه  و  چين  ژاپن، 
رهبرى خود بكشاند، بلكه خود به 
عامل اصلى بى ثباتى در مناطقى 
تبديل شد كه با مداخله نظامى آن 

را به اشغال خود در آورده بود.
لشكركشى  شرايطى  چنين  در 
اين  اشغال  و  عراق  به  آمريكا 
بهبود  منظور  به  اساسا  كه  كشور 
بلوک هاى  برابر  در  خود  موقعيت 
گرفت  صورت  رقيب  امپرياليستى 

و بعد از جنگ خليج و افغانستان اوج قدرت نظامى 
بهمراه  ثبات  تنها  نه  گذاشت  نمايش  به  را  آمريكا 
جنگ  هراس  و  خوف  در  را  كشور  اين  بلكه  نياورد، 
تمام عيار داخلى فرو برده است، جنگى كه دولتمردان 
آمريكا و سران حكومت بغداد از اعتراف بدان ابا دارند. 
دنده هاى  چرخ  الى  در  دارند  عراق  ستمديده  مردم 
جريانات  كور  تروريسم  و  آمريكا  جنگى  ماشين 
اثر  در  بغداد  در  مى شوند.  كشتار  اسالمى  ارتجاع 
شعله ور شدن آتش جنگ مذهبى روند عملى تجزيه 
شدن به دو بخش شيعه نشين و سنى نشين آغاز شده 
است. در سايه حاكميت آمريكا و متحدينش  نه تنها 
از  امنيت و آسايش خبرى نيست بلكه اكثريت مردم 
اين كشور از ابتدايى ترين خدمات شهرى مانند آب و 
برق و بهداشت رنج مى برند و اين كشور به باتالقى 
براى مردم اين كشور و نيروهاى اشغالگر تبديل شده 
است.  اكنون شيرازه جامعه عراق از هم پاشيده است 

و اين اوضاع بحرانى هيچ نشانى از فروكش ندارد. 
نيروهاى  از  عمومى  نفرت  زمينه  بر  افغانستان  در   
در  و  آمريكايى  نشانده  دست  حكومت  و  اشغالگر 
جريان  انقالبى،  و  راديكال  آلترناتيو  يك  غياب 

ارتجاعى طالبان دوباره سربلند كرده است.
تنها  نه  گذشته  نيم  و  دهه  يك  طى  تحوالت  اين 
بى پايگى اين نظريه كه گويا در جهان يك قطبى 
اقتصادى،  گلوباليزاسيون  همراه  سرد  جنگ  از  بعد 
سياسى  نظام هاى  آمريكا  مداخله  و  سركردگى  با 
دمكراتيك ليبرالى در كشورهاى جهان سوم مستقر 
مى شود را بر مال كرده است، بلكه عواقب ويرانگر 
اجتماعى و اقتصادى سيستم اقتصاد نئوليبرالى مبتنى 
بر بازار آزاد طبقه كارگر و توده هاى محروم جامعه را 
در سراسر جهان به مقابله با نظام سرمايه دارى سوق 

داده است.
و  فقر  گسترش  به  گزارش  اين  ديگر  بخش  در 
آفريقا  شمال  و  خاورميانه  كشورهاى  در  بى حقوقى 
نظام هاى  حاكميت  تحت  آسيا  از  بخش هايى  و 
سرمايه دارى و رژيم هاى ديكتاتور، و از طرف ديگر 
مردمى  آن  طى  كه  فلسطين  مسئله  نشدن  حل 
ستمديده و حق طلب با خشن ترين شيوه ها سركوب 
محروم  خود  سرزمين  در  حيات  طبيعى  حق  از  و 

مى گردند مى پردازد كه همه اينها در غياب وجود 
رشد  براى  را  زمينه  راديكال  و  پيشرو  آلترناتيو  يك 
و  است  كرده  هموار  اسالمى  ارتجاعى  جريانات 
به  را  منطقه  اين  مردم  از  وسيعى  نسبتًا  بخش هاى 
دور پرچم اسالم سياسى در اشكال گوناگون آن گرد 
آورده است. اين حركت كه پرچم اعتراض ارتجاعى 
افراشته  بر  را  غربى  مدرنيزم  و  آمريكا  سلطه  عليه 
است در عين حال دشمن سرسخت كمونيزم، برابرى 
زن و مرد و هرگونه حقوق دمكراتيك در اين جوامع 
است و البته خود نيز فاقد هر گونه راه حل اجتماعى 
بار  مشقت  زندگى  در  تغيير  ايجاد  براى  اقتصادى  و 

مردم اين منطقه است .
به   جهانى  اوضاع  مبحث  اين  پايانى  بخش  در 
چالش هاى استراتژى آمريكا در خاورميانه و همچنين 

جنگ اسرائيل عليه فلسطين و لبنان مى پردازد.
 يكى ديگر از محورهاى مباحث كنگره بحث اوضاع 
سياسى ايران بود. در اين بحث به قبضه شدن گام به 
گام قدرت در دست  سپاه پاسداران تاكيد مى شود. در 
اين بحث ضمن اشاره به دوره بندى هاى كم و بيش 
متفاوتى كه رژيم اسالمى به لحاظ آرايش درونى از 
سر گذرانده ، نشان مى دهد كه در هيچكدام از اين 
نتوانستند  حاكمه  هيات  مختلف  جناح هاى  دوره ها 
افتاده  جا  سياسى  حزب  يك  صورت  به  را  خود 
سازماندهى  يك  به  را  خود  قدرت  و  دهند  سازمان 
دوره  در  كه  پاسداران  سپاه  اما  كنند.  متكى  حزبى 
جنگ آبديده شده و انسجام يافته بود. اين سازمان 
حزب  يك  صورت  به  را  خود  تشكيل  بدو  همان  از 
سياسى تحت هدايت "دفتر سياسى" و سلسله مراتب 
تشكيالت  همين  انجام  سر  و  نمود.  متشكل  حزبى 
بود كه در "انتخابات" سال گذشته احمدى نژاد را به 
جلو صحنه راند و موجبات به قدرت رسيدن وى را 

فراهم آورد.
وضعيت  مشروحى  نسبتا  طور  به  مبحث  همين  در 
اتمى  بحران  جايگاه  اسالمى،  جمهورى  اقتصادى 
موقعيت  و  اسالمى  جمهورى  بقا  استراتژى  در 
بخش هاى مختلف اپوزيسيون مورد بحث و ارزيابى 

قرار مى گيرد. 
ايران  كردستان  سياسى  اوضاع  بحث  در 
ضمن ارائه گزارشى عينى از شرايط زندگى 
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و معيشت مردم كردستان و همچنين اشكال 
رژيم  با  آنان  رودر روئى  و  مبارزه  مختلف 
و  استراتژى  زيانبار  عوارض  به  اسالمى  چمهورى 
كرد  ناسيوناليست  بورژوا  جريانات  و  احزاب  سياست 
بر  زحمتكشان،  سازمان  تا  گرفته  دمكرات  حزب  از 
مبارزات مردم كردستان مى پردازد. طى3 سال اخير 
و با فعالتر شدن سياست آمريكا در خاورميانه احزاب 
ناسيوناليست كرد در كردستان ايران با اميد مداخله 
آمريكا در ايران مى كوشند به منظور كسب موقعيتى 
براى خود و يا در بهترين حالت با هدف بدست آوردن 
امتيازاتى در زمينه مسئله ملى با سياست هاى آمريكا 
اين  بودن  زيانبار  كومه له  شوند.  همراه  منطقه  در 
پيگيرانه  را  كردستان  مردم  جنبش  براى  سياست ها 
كه  حال  عين  در  سياستى  چنين  مى نمايد.  روشن 
سنتى  باورى هاى  خوش  و  توهمات  بر  آن  اساس 
كه  آنجا  از  حال  همان  در  است،  استوار  نيروها  اين 
به حالت انتظار در جامعه دامن مى زند و مردم را از 
پيشبرد  نيروى خود قادر به  مستقيمى كه به  مبارزه 
جامعه  در  مخرب  سياستى  مى كند  دور  هستند  آن 

كردستان است.
مرور مجدد  چه بايد كردهاى ما در كردستان و اصول 
تشكيالت  فعاليت هاى  زمينه  در  بويژه  آنها  بر  ناظر 
مخفى،  فعاليت هاى علنى و قانونى، مبارزه مسلحانه 

سياست هاى  رئوس  و 
ما در قبال تشكل هاى 
ديگر  از  غيردولتى 
كنگره  مهم  مباحث 
است  الزم  كه  بودند 
ديگر  هاى  فرصت  در 
آن ها  به  تر  مفصل 

بپردازيم.
انداز  چشم  بحث  در    
كردستان  در  پيروزى 

كنگره  به  مركزى  كميته  گزارش  بخش  آخرين  كه 
بود  بر خطوط اصلى استراتژى ما يعنى سازماندهى 
يك جنبش اعتراضى، ايجاد تشكل هاى كارگرى و 
علنى  كار  هاى  عرصه  گسترش  و  تشويق  توده اى، 
منزوى  مسلح،  نيروى  ظرفيت  حفظ  قانونى،  و 
استراتژى  و  ليبرالى   روش هاى  و  سياست ها  كردن 
ناسيوناليستى در كردستان و تحكيم موقعيت كومه له 
بعنوان يك جريان كمونيستى در كردستان در مبارزه 

براى رفع ستم ملى، تاكيد شد.
كنگره در اين بخش از بحث ها همچنين بر اهميت و 
ضرورت تدوين برنامه سياسى خود را براى حاكميت 
انقالبى در كردستان آزاد شده  تا در موقع خود آن را 
به تاييد شوراى نمايندگان سراسرى مردم كردستان 
پاى  بگذارد  اجرا  مورد  به  را  آن  بالفاصله  و  برساند 

فشرد. 
از  كه  كردستانى  در  انقالبى  حاكميت  ساختمان   
سلطه دولت مركزى آزاد شده است، بر پايه حاكميت 
شورايى، برچيده شدن دستگاه بوروكراسى حاكميت 
جمهورى اسالمى و برچيده شدن ارگان هاى ارتش 

در  مركزى  دولت  امنيتى  و  مسلح  نيروهاى  ديگر  و 
كردستان استوار خواهد بود.

كليه حقوق و آزادى هاى سياسى و اجتماعى، مطالبات 
رفاهى و فرهنگى بعالوه مفاد يك قانون كار انقالبى 
تصريح شده در برنامه حداقل حزب كمونيست ايران  
خواهند  گذاشته  اجرا  بمورد  شده  آزاد  كردستان  در 

شد.

در  شرايطى  در  كنگره  امروز:  جهان 
عليه  اسرائيل  جنگ  كه  بود  جريان 
همين  و  داشت  ادامه  شدت  به  لبنان 
جنگ دامنه و عمق بيشترى به بحران 
سياسى خاورميانه بخشيد، نظر كنگره 
در اين باره چه بود و اين وضعيت را 

چگونه ارزيابى كرد؟

ارتش  جانبه  همه  نظامى  حمله  مازوجى:  صالح 
اسرائيل به خاک لبنان كه شما به آن اشاره كرديد در 
روز 21 تير ماه و  بدنبال به اسارت گرفته شدن دو 
سرباز اسرائيلى از جانب نيروهاى حزب اهللا صورت 
گرفت. اما بر خالف ژورناليسم سطحى نگر و محافل 
وابسته به اسرائيل و غرب كه عمليات تحريك كننده 
حزب اهللا لبنان عليه نيروهاى اسرائيلى  و به اسارت 
را  سرباز  دو  گرفتن 
اين  شروع  عامل 
مى  ويرانگر  جنگ 
جنگ  اين  دانند، 
برنامه  مطابق  كامال 
قبل  از  اى  نقشه  و 
از  شده  ريزى  طرح 
دولت هاى  جانب 
آمريكا و اسرائيل اين 
يورش  رفت.  پيش  منطقه  در  استراتژيك  متحد  دو 
نظامى اسرائيل به لبنان دو هفته بعد از حمله نظامى 

و آتش باران نوار غزه آغاز شد.
اگر برنامه ريزى اين جنگ از قبل آماده نشده بود، 
به  و  حزب اهللا  عمليات  ميان  مى تواند  منطق  كدام 
اسارت گرفتن دو سرباز با جنگ تمام عيار اسرائيل 
اقتصادى  زيرساخت هاى  كردن  ويران  لبنان،  عليه 
ميليون نفر از  يك كشور، آواره كردن بيش از يك 
از  بيش  كشتار  قانا،  روستاى  كودكان  كشتار  مردم، 
هزار انسان و در خوف و هراس قرار دادن يك ملت 

تناسبى بر قرار كند؟
اظهارات جورج بوش در يك كنفرانس مطبوعاتى در 
واشنگتن در روز 6 مرداد در مخالفت با قطع كشتار 
مردم لبنان و آتش بس فورى و  تاكيد وى بر اين 
نكته كه "هدف ما اين است كه اين درگيرى را به 
فرصت و تالشى براى تغييرات وسيع در منطفه تبديل 
جنگ  از  كه  رايس  كاندوليزا  اظهارات  يا  و  كنيم". 
ويران گر لبنان به عنوان درد زايمان تولد خاورميانه 
بزرگ ياد مى كند، همه نشانگر اين واقعيت است كه 

تدوين  قبل  از  اى  برنامه  و  طرح  مطابق  جنگ  اين 
شده پيش رفت.

اما چرا اين جنگ؟ همه مى دانيم كه استراتژى امريكا 
براى ايجاد نظم منطقه اى مورد نظرش در خاورميانه 
به داليل بنيادى تر و عمدتا بدليل ناهمخوانى قدرت 
هاى  پروازى  بلند  و  نظامى  قدرت  با  اش  اقتصادى 
هاى  مكانيسم  مجراى  از  تنها  جويانه اش  سلطه 

اقتصادى نمى گذرد.
آمريكا بعد از جنگ خليج در سال 91 تمام كوشش 
منطقه  كشورهاى  اقتصاد  تا  آورد  بعمل  را  خود 
جهانى  بازار  در  خودش  الگوى  مطابق  را  خاورميانه 
براى  رفرم ها  پاره اى  كردن  ديكته  با  و  كند  ادغام 
كه  كشورها  اين  سياسى  نظام  كردن"  دمكراتيزه   "
نمونه هاى آن را در مصر، قطر، عمارات و عربستان 
سعودى مشاهده كرديم، براى تضمين ثبات سياسى 
نياز  به  پاسخگويى  راستاى  در  و  كشورها  اين  در 
الگوى بازار آزاد تالش كرد. يكى از پيش شرط هاى 
اجراى پروژه هاى استراتژيك آمريكا در منطقه حل 
امپرياليستى مسئله فلسطين بود. قرار داد صلح اسلو 
كه   2003 سال  اواسط  در  راه  نقشه  طرح  بعدها  و 
هر دو در راستاى برقرارى تجارت آزاد و باز گشائى 
بودند،  همديگر  روى  بر  اسرائيل  و  اعراب  مرزهاى 
بدليل تناقضات درونى خود و يكه تازى هاى دولت 

اسرائيل به شكست مواجه شدند.
دولتمردان  براى  دهه  يك  از  بيش  گذشت  با 
بازار  اقتصاد  هاى  مكانيسم  كه  شد  ثابت  آمريكا 
تحت  گلوباليزاسيون  به  متكى  سرمايه دارى  آزاد 
رهبرى آمريكا به تنهايى و بخودى خود نمى تواند 
دهد  شكل  خاورميانه  در  آمريكا  نظر  مورد  نظم  به 
تامين  را  استراتژيك  منطقه  اين  بر  آمريكا  سلطه  و 
بر  مدت هاست  سفيد  كاخ  نئومحافظه كاران  كند. 
اين باور شده اند كه بدون دخالت نظامى و سياسى 
متحقق  خاورميانه  در  را  پروژه هايشان  نمى توانند 
كنند.  لشكركشى آمريكا  به عراق در راستاى همين 
باورهاى استراتژيك و تامين سلطه آمريكا بر منطقه 
بود. جنگ همه جانبه و مطابق نقشه مشترک آمريكا 
سياست  همين  ادامه  در  نيز  لبنان  عليه  اسرائيل  و 

است.
در  آمريكا  اقتصادى  پروژه هاى  و  برنامه ها  اگر 
قدرت  به  را  اسرائيل  اند  نتوانسته  خاورميانه 
ميليتاريزه  كنند،  تبديل  منطقه  اين  در  بالمنازع 
جنگ  و  فلسطين  در  غزه  نوار  آتش باران  و  كردن 
ابر  توانند  مى  كه  هستند  اهرم هايى  آن  لبنان  عليه 
قدرتى اسرائيل در خاورميانه را تثبيت كنند. از آنجا 
شدن  تبديل  داعيه  نيز  ايران  اسالمى  جمهورى  كه 
به ابرقدرت منطقه را دارد اين جنگ در همان حال 
جنگى بود عليه جمهورى اسالمى كه حزب اهللا در 
اسرائيل  موقعيت  تثبيت  جبهه آن قرار داشت.  نوک 
ديگر  قدرت هاى  مقابل  در  منطقه  قدرت  ابر  بعنوان 

يكى از ملزومات پيشرفت نقشه هاى آمريكا 
در خاورميانه است.

اگر تا قبل از 11 سپتامبر آمريكا براى حل 
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را  اسرائيل  اسرائيل،  و  اعراب  ميان  بحران 
تحت فشار قرار مى داد، بعد از 11 سپتامبر 
استراتژى اسرائيل بيشتر از گذشته با استراتژى 
آمريكا در منطقه چفت شده است. استراتژى جنگ 
توجيه  عراق را  لشكركشى به  آمريكا كه  پيشگيرانه 
مى كند در همان حال به همه جنايات و نسل كشى 
اسرائيل در خاک فلسطين و به عمليات آن در عمق 

خاک لبنان نيز مشروعيت مى بخشد. 
دو  اين  بيشتر  هر  شدن  چفت  همين  بنابراين 
منگنه  زير  در  را  فلسطين  مردم  كه  است  استراتژى 
خردكننده محاصره اقتصادى و كشتار و آتش باران 
ويرانى  و  آوارگى  كشتار،  همه  اين  و  مى دهد  قرار 
با  المورت  ايهود  دولت  گذارد.  مى  بجاى  لبنان  در 
با  خواهد  مى  كه  است  موقعيت  اين  از  گيرى  بهره 
و  گسترش  را  اسرائيل  مرزهاى  نظامى  قدرقدرتى 

تعيين كند و وعده هايش را به انجام برساند.
در اين ميان حزب اهللا لبنان و حماس در فلسطين 
نمايندگى  را  موجود  وضع  عليه  ارتجاعى  اعتراضى 
مى كنند. مقاومت اين جريانات هيچ ذره اى از عنصر 
آزاديخواهى در بر ندارد، اينها هيچ افق روشنى غير از 
به سياهى كشاندن آينده مردم اين منطقه به ارمغان 
در  درماندگى  و  استيصال  سر  از  مردم  آورند.  نمى 
شرايطى كه هيچ آلترناتيو ديگرى در دسترس ندارند 
و  پرستى  نژاد  اين  آورند.  مى  روى  جريانات  اين  به 
تروريسم دولتى اسرائيل و حمايت و پشتيبانى بى دريغ 
آمريكا از وحشيگرى و جنايات اين رژيم است كه به 
نيرو  و  انسجام  اسالمى  ارتجاع  تروريست  جريانات 

مى بخشد.
جنگ  با  عاجل  مقابله  براى  كنونى  شرايط  در 
به  يايد  منطقه  در  آمريكا  و  اسرائيل  افروزى هاى 
رفت  خيابان ها  به  بايد  پيوست،  جنگ  ضد  جنبش 
و اين جنبش را تقويت كرد. اين جنگ هنوز پايان 
عرصه  در  ديگر،  شكلى  در  جنگ   ، است  نگرفته 

ديپلماسى ادامه دارد.
راه  هيچ  منطقه  در  پايدار  صلح  برقرارى  براى  اما 
جنبش  شود.  بيدار  خفته  غول  بايد  نيست  ديگرى 
كارگرى در اسرائيل، در فلسطين و لبنان بايد اينبار 
با افق سوسياليستى به صحنه سياسى بر گردند، اين 
البته امرى دشوار است اما  بشريت اگر نخواهد تسليم 
توحش و بربريت شود بايد اين دشوار را انجام دهد.

كنگره دوازدهم كومه له با اين مبانى تحليلى جنگ 
محاصره  و  باران  آتش  و  لبنان  مردم  عليه  اسرائيل 
باران  موشك  همچنين  و  فلسطين  مردم  اقتصادى 
كرد  محكوم  را  اهللا  حزب  توسط  اسرائيل  شهرهاى 
و بر اين امر تاكيد كرد كه اين جنگ به زيان رشد 
جريان پيشروى تمام مى شود كه خواهان برقرارى 
آرامشى است كه در سايه آن بتواند افراط گرايان هر 
دو سو را منزوى كند و به چاره جويى گره كوره هاى 
قومى و مذهبى و اختالفات ريشه دار تاريخى در اين 

منطقه بپردازد.   
و  اتمى  بحران  مسئله  امروز:  جهان 

اعتراض  ايران،  سياسى  اوضاع  كال 
و  انعكاس  چه  توده اى  مبارزات  و 

بازتابى در مباحث كنگره پيدا كرد؟

بر  اتمى  بحران  مورد  در  كنگره  مازوجى:  صالح 
تاكنونى  سياست هاى  و  مواضع  درستى  و  صحت 
حزب كمونيست و كومه له در اين رابطه تاكيد كرد. 
همانطور كه در گزارش سياسى به كنگره هم آمده 
بحران  اصلى  طرف  دو  است  مسلم  كه  آنچه  است، 
هر  اسالمى  جمهورى  و  آمريكا  دولت  يعنى  اتمى 
اين  در  همديگر  عليه  را  خود  خاص  ابزارهاى  كدام 
بده و بستان بكار مى گيرند. جمهورى اسالمى هم 
و  جمعيت  پر  كشورهاى  از  يكى  بر  اينكه  اعتبار  به 
مهم  الجيشى  سوق  و  سياسى  و  اقتصادى  لحاظ  از 
اينكه  اعتبار  به  هم  و  كند  مى  روايى  حكم  منطقه 
توان سنگ اندازى بر سر راه منافع آمريكا در منطقه 
خواهان  منطقه اى  قدرت  يك  عنوان  به  دارد،  را 
عنوان  به  را  رژيم  بقاى  كه  است  امتيازاتى  گرفتن 
حكومتى با ثبات و دخيل در سياست هاى منطقه اى 
كالم  مى خواهد  كه  هم  آمريكا  دولت  كند.  تضمين 
و  بزند  منطقه  اين  كشمكش هاى  همه  در  را  آخر 
و  اقتصادى  و  سياسى  نفوذ  تحكيم  و  بسط  خواهان 
زيادى  توانايى هاى  است،  خاورميانه  در  خود  نظامى 
براى تحت فشار قرار دادن رژيم ايران دارد. به همين 
خود  نهايى  حد  تا  را  دعوا  اين  طرف،  دو  هر  دليل 
براى كسب امتيازات بيشتر از يكديگر كش خواهند 
داد. براى دولت آمريكا مهم اينست كه رژيم ايران 
از صورت يك رقيب سر سخت به يك همكار موثر 

در منطقه در بيايد. 
كنگره بر موضع مخالف با  هر گونه دخالت آمريكا 
و ديگر قدرت هاى غربى در امور ايران تاكيد كرد و 
ايران  مردم  مبارزه  تشديد  و  گسترش   براى  تالش  
چه  هر  تالش   و  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  براى 
بيشتر براى تقويت روند خود سازماندهى و تشكل يابى 
از  را  اجتماعى  جنبش هاى  ديگر  و  جنبش كارگرى 

اولويت هاى فعاليت سوسياليستى بر شمرد .
پيامدهاى  و  عواقب  روشن كردن  همچنين  كنگره 
زيان بار استراتژى و سياست احزاب و نيروهاى بورژوا 
و  آمريكا  حمله  براى  كه  را  كردستان  ناسيوناليست 
تكرار سناريوى مصيبت بار عراق روز شمارى مى كنند 
و تا هم اكنون هم به اعتبار جنبش كردستان لطمه 
زده اند را جزو وظايف ارگان هاى تبليغى تشكيالت 

كومه له تعيين كرد.
سراسرى  تشكيالت  يك  از  بخشى  بعنوان  كومه له 
مردم   و  كارگران  كه  مى كند  تالش  خود  بسهم 
آزاديخواه در كردستان  و در سراسر ايران با آگاهى 
به محتواى واقعى سياست هاى امپرياليستى آمريكا و 
گسترش  مبارزه عليه رژيم جمهورى اسالمى جايگاه 
شايسته خود را در صف ميليونى بشريت عدالت خواه و 
مبارزه جهانى عليه جنگ و ميليتاريسم  امپرياليستى 

پيدا كنند.

كنگره دوازدهم كومه له، همچنين بر اين نكته تاكيد 
كرد كه فعال تر شدن سياست آمريكا در مورد ايران 
و اشكال محتمل مداخله آن در ايران به هر صورتى 
باشد و به هر نتيجه اى منجر شود  در ماهيت وظايف 
ما در هيچكدام از اين شرايط احتمالى تغييرى حاصل 
نمى كند بلكه پيشبرد اين وظايف است كه در حاالت 
مختلف مى تواند اشكال مختلف بخود بگيرد. ما در 
هر حال با فعاليت هاى تبليغى و سازمانگرانه تالش 
خواهيم كرد در خالئى كه در اثر تضعيف حاكميت 
جمهورى اسالمى پيش مى آيد مبارزه مردم كردستان 
به  اتكا  با  خود  انقالبى  حاكميت  برپايى  براى  را  
استراتژى  راستاى  در  توده اى  تشكل هاى  و  نهادها 

تعيين شده پيگيرانه به پيش ببريم .
اما در رابطه با بخش دوم سوال شما بايد بگويم كه 
آمدن  كار  سر  بدنبال  و  گذشته  سال  يك  دوره  در 
تالش  اسالمى  جمهورى  رژيم  نژاد  احمدى  دولت 
كرد  تا با اتكا به يك كاسه شدن قدرت در باال، و 
به انحراف كشاندن افكار عمومى از مسائل داخلى و 
مسائلى كه مربوط به زندگى واقعى آن هاست و جلب 
توجه آن ها به مسائل خارجى و جنجالى كه در سطح 
بين المللى برپا كرده، ايجاد فضاى جنگى و تهديد و 
فشار و سركوب، جنبش كارگرى و ديگر جنبش هاى 
عليرغم  اما  دارد.  وا  نشينى  عقب  به  را  اجتماعى 
و  دستگيرى ها  گسترش  و  سركوب  فضاى  تشديد 
اجتماعى  جنبش هاى  فعالين  كشاندن  محاكمه  به 
تاكنون نتوانسته جنبش هاى اعتراضى در جامعه را 
به عقب نشينى وادار كند. در سال گذشته ما همچنان 
كارگرى  اعتصابات  و  اعتراضات  گسترش  شاهد 
اتوبوسرانى  واحد  شركت  كاركنان  حركت  بوديم 
بر  جامعه  سياسى  صحنه  در  مهمى  تأثير  تهران  در 
جاى گذاشت. فعالين و پيشروان كارگرى در شركت 
كاركنان  از  گسترده اى  شمار  كردن  دخيل  با  واحد 
اين شركت سنديكاى مستقل از دولت خود را ايجاد 
در  و  كردند  تحميل  رژيم  به  را  آن  عمال  و  كردند 
همان حال راه و روش ايجاد  تشكل مستقل كارگرى 
را نشان دادند. و برمتن و زمينه اين اعتراضات بوده 
كه كوشش و فعاليت پيشروان و فعالين كارگرى براى 
خود سازمانيابى و ايجاد تشكل هاى توده اى كارگرى 
وارد مرحله تازه اى شده است. آنچه در اعتراضات و 
خود  برجسته اى  گذشته به نحو  مبارزات يك سال 
را نشان داده است تالش فعالين جنبش دانشجويى 
و جنبش زنان بود براى ايجاد همبستگى با جنبش 
و  سياسى  اوضاع  تحليل  از  ها  جنبه  اين  كارگرى، 
بدقت  كنگره  در  ديگر  نكات  و  ها  جنبه  از  بسيارى 

مورد بحث قرار گرفت. 

 ادامه گفتگوى جهان امروز با صالح مازوجى (عضو 
ايران)  كمونيست  حزب  و  كومه له  مركزى  كميته 
درباره مباحث كنگره دوازدهم كومه له را در شماره 

آينده مالحظه مى كنيد.
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ناصر امين نژاد

تفتيده  و  داغ  سينه  در   شيفته اى  جانهاى  چه   كه   آه  
 خاوران به  خواب رفته اند، آه  كه  چه  جان هاى پاكى 
در  اين بيابان سوخته، به  شقاوت ناگزير ماندند تتمه  
زندگى خود را يك نفس سربكشند. آه  كه  اينجا چه  
افكندند، و  جانوران  پنجه   پنجه  در   نازينى  سروهاى 
با تبر شرارت و آتش كين و خونخوار گى درو شدند، 
زيرا كه  جنگل استبداد را پذيرا  نبودند. آه  كه  اين همه  
گل خاره هاى خونين در اين كوير دم گرفته  و عطشان 
به  جرعه  آبى از چه  رازهاى مگو و از چه  نجواهاى 
درگوش و گفتگوهاى خاموش مى گويند... اين بيابان 
دم كرده  عجب عشق هاى ناكام، انبوه  آرزوهاى واال 
ريش  ريش  سينه   در  را  انسانى  شيرين  روياهاى  و 

خود به مالطفت مادرانه  به  
آغوش نشسته  است.

روزى  را  خاوران  آرزوى 
دست  با  كه   بود  اين  بر 
بشر  آفرينندگى  تواناى 
بستر  بر  باريكه اى  آب 
ترک خورده و پينه  بسته اش 
سبزه زار  و  شود،  جارى 

بگيرد.  را  سرزمينش  خارستان  جاى  خرمى  و  نشاط 
خاوران مى خواست رويش نبات و ريزش خار و خس 
را به  چشمان خود ببيند. مأمنى گردد براى كبوتران 
عشق، تا سينه  به  سينه  هم بخرامند و از گرمى عشق 
فرداى  به   اميد  و  آفرينندگى  لذت  و  زندگى  شور  و 
بر  دل  را  خاوران  بگويند.  سخن  پويندگى  و  روشن 
اين داشت كه  سفره  دل و درون خود را با بلند نظرى 
بر انسان پيگير و پويا بگشايد و بسترى براى تالش 
و سازندگى و گذرگاهى براى گلگشت جوانان، فارغ 

از دود و دم تاريكى و بندگى گردد.
خورد.  رقم  ديگر  بگونه اى  خاوران  سرنوشت  اما 
برايش  را  هولناكى  خواب  آدمخواران  و  ددمنشان 
به   آنرا  تا  وركشيدند"  را  "گيوه ها  نمودند،  فراهم 
مدفنگاه  يكى از هولناكترين جنايت هاى ضد بشرى 
دفن  براى  را  خاوران  جانيان  اين  سازند.  بدل  خود 
چال كردن  و  رنج كشيده   مردم  آرزوهاى  غريبانه  

شقايقان پرپر شده  مقاومت مردمى انتخاب كردند.
بدينگونه  خاوران نه  آنطور  كه  خود مى خواست، بلكه  
اسالمى  ستم  و  جور  واليت  زنده خواران  كه   آنطور 
و  درنده خويى  بر  شد  شاهدى  زدند،  رقم  برايش 
جنايت. نامش با شنيع ترين جنايات ضد بشرى توأم 
خونينى  فصل  آن  از  شد  يادگارى  و  نماد  گرديد. 
كشيده   محنت  سر زمين  اين  مردان  و  زنان  آزاد  كه  
ماندگى،  عقب  و  خرافات  استثمار،عليه    و  ستم  عليه   

ستمگرى و درندگى از سر گذراندند.
پاسداران  پوتين كوب  ماه   دو  از  بيش  خاوران   
آنجا  و  اينجا  را  سينه اش  گرفت،  قرار  تاريكى  قبيله  

شكافتند، تا ستارگان دزديده  از بام و خانه  اين مردم 
به تنگ  آمده  را شباهنگام تا گرگ   و ميش صبح در 
زير اليه هاى خاک مدفون سازند. سراسيمه  و چشم 
آن  بند  در  و  مى كشيدند  بو  كفتاروار  نشسته ،  بخون 
پندار پوچ و انديشه  عبث خود بودند كه  گويا خواهند 
توانست خاک مردگان را تا ابد بر اين دشت غم آلود 
ديد  از  مى توانند  را  بزرگ  جنايت  اين  گويا  بپاشند، 
اين  آنكه   از  غافل  بدارند.  نگه   دور  تاريخ  چشم  و 

«آسمان غم زده  باز هم غرق ستاره  خواهد شد».
پاسداران شب و مفتشان رژيم واليت فقيه   در تابستان 
18 سال قبل با تمام تمهيدات ضد انسانى و استعداد 
جنايت پيشگى خود سناريوى بسيار هولناک و نمونه وار 
اخير  دوران هاى 
ى  كميت ها حا
پى  را  نامردمى 
به   و  ريختند 
گذاشتند.  اجرا 
پى  در  آن هنگام 
ذبونانه   شكست 
مفتضحانه شان  و 
طبل  بر  سال  از 8  بيش  كه   خانمانسوزى  جنگ  در 
كشتار  انبوه   كنار  از  بى تفاوتى  با  بودند،  كوبيده   آن 
جنگى و القيد از ويرانگرى هاى ناشى از آن گذشتند. 
كه   شرفى"  و  "عزت  كذائى  ادعاى  از  پروا  بدون  و 
در گرو نهاده  بودند، جام زهر را سركشيدند و از در 
آمدند.  در  خارجى  خودخوانده   دشمنان  با  دريوزگى 
بسوى  بدست،  فتوا  و  ديوانه وار  و  كف كرده   آنگاه  
راه   وسطائى شان  قرون  "باستيل"هاى  و  بيدادگاه ها 
آغازيدند،   را  گسيخته اى  افسار  هجوم  و  كردند  كج 
ستمديده   مر دم  كشيده   بند  به   و  پاكباز  فرزندان  تا 
بگذرانند.  خود  خونچكان  و  بيدريغ  داس  دم  از  را 
بى مهابا چنين كردند كه  در طى آن هزاران انسان 
كمونيست،  و  مبارز  انسان  هزاران  پاكباخته ،  و  آزاده  
رنج كشيده  و محروم را در محاكمات يك دقيقه اى، 
بنمايندگى از خدا،  بجرم ارتداد و الحاد حلق آويز و 
تيرباران كردند. اين تكرار تراژدى «انگيزاسيون» در 
كارگاه  اسالمى آن و چهره  زشت و واقعى جمهورى 
اسالمى بود و هست كه  پيوسته  و همواره  بنمايش 
 67 تابستان  در  سياسى  زندانيان  كشتار  گذاشته اند. 
است.  جنايتبار   و  سياه   كارنامه   اين  از  گوشه اى  تنها 
اينان از كشتارهاى دسته جمعى «قارنا» ، «قه التان» 
به   سراسرى  هجوم  فتواى  از  سيدان»،  «مام  و 
كردستان و كشتارهاى طى آن، از سركوب تركمن 
صحرا، از اعدام هاى فله اى و ديوانه وار سال هاى اول 
دهه  شصت، از جنايت هاى هر روزه  و تازه  به  تازه  و 
هميشگى عليه  مردم به  تنگ آمده  و ستمديده به  اين 
سياسى  زندانيان  وار  هولوكاست»   و«  عظيم  جنايت 

رسيدند. و با دريدن سينه  روشنفكران، دگرانديشان و 
ضرب و شتم مردم حق طلب در كوچه  و خيابان و قلع 
و قمع مخالفان، اين زنجيره  ددمنشى را پى گرفتند. 
همانگونه كه  اسالفشان در راه  خدا و در پناه  لشكر 
بودند  ربوده   همگان  چشم  از  خواب  زنده خوارانشان 
آجين  شمع  و  درآوردن  چشم  كندن،  پوست  از  و 
كردن لذت مى بردند. همانگونه  كه  اسالف ديگرشان 
تمامى اروپا را بخاطر «روح القدوس» به  خاک و خون 

كشيدند.      
صورتك  با  "محترم"  كاردينال هاى  آنزمان  اگر   
سالوسانه  گوسفندى اما با طينت و با انديشه  و درون 
گرگانه  هزاران هزار انسان انديشمند و آزاده  و كوشنده   
را بجرم "عقايد ضالل و الحاد آميز"، همراه با طنين 
بدست  القدوس"  "روح  آرامش  براى  كليسا  ناقوس 
مى سپردند،  آتش  شعله هاى  يا  و  خونخوار  جالدان 
اين  فقيه ،  واليت  طاليه داران  هم  عصر  اين  در 
از  بعد  سال  صدها  نيز  صورت  آدمى  الشخوران 
گذشت آن فجايع بر تاريخ بشرى، بهمان شيوه تنور 
خشم و لهيب آتش كين را بر افروخته اند. روزنه هاى 
و  خرافات  و  ارتجاع  دروازه هاى  و  بسته اند  را  اميد 
قمع،  و  قلع  اينان  بازنگه داشته اند.  را  خونخوارگى 
مردم  كرده اند،  پيشه   را  بر يدن  زبان  و  زدن  گر دن 
بجان آمده  را با داغ و در فش و خونريزى و شقاوت 
به  تقبيح و انكار خود  واميدارند، با كمترين خواست 
سر  سياسى  اجتماعى  اقتصادى،  بديهى  مطالبات  و 
ستيز  دارند. بر نبودن همگان بخاطر بودن خود پاى 
سياسى،  زندانيان  جمعى  دسته   كشتار  مى فشارند. 
را  تبهكارانه   انديشه   و  درندانه   عزم  اين  از  گوشه اى 

بنمايش گذاشت.
مبارزين  و  آزادگان  جمعى  دسته   كشتار  اين  در 
كه   شدند  گذرانيده   قساوت  تيغ  دم  از  پاكباخته اى 
بسر  رژيم  سياه چالهاى  در  را  درازى  ساليان  اغلب 
برده  بودند. آزادگانى بودند كه  مقهور ددمنشى سلطه  
جمهورى اسالمى نشدند و بر باور پوالدين خود به  
بزير  آرزوى  و  رنج كشيده   و  ستمديده   مردم  رهائى 
اين  ماندند.  نامردمان  و  دزدان  حاكميت  كشانيدن 
يك كشاكش عنودانه  نبود، يك مبارزه  تمام بود، در 
راهى بغرنج و طاقت فرسا، تبرى جستن بود از زندگى 
بر  آنرا  يوغ  مى خواستند  جانيان  كه   «جانورانه اى» 
گردنشان ابدى سازند. اين عزيزان با غرور و هيبت 
تمام دست رد بر سينه  حاكميت زدند و سر در گرو 
آرمان هايشان نهادند و در وداع با زندگى خود لعنت و 
خفت ابدى را بر پيشانى و چهره  اين شيفتگان قدرت 
انداختند.  بزير  را  رسوائيشان  طشت  و  زدند  ثروت  و 
اين  از  مى خواسته اند  اسالمى  جمهورى  حاكمان 
طريق جامعه  و مردم محروم و ستم كشيده  را از وجود 

اين فرزندان دالور و مبارز، از تالش و پويش 

«اين بيداد و نكبت زمان شما نيز بگذرد»
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آنان براى ساختن دنياى 
سازد.  محروم  انسانى 
مى خواسته اند ايده ها و آرمان هاى 
اين آزادگان را سركوب، مردم را 
مخالفى  صداى  هر  و  منكوب 
اينان  بگردانند.  خود  مقهور  را 
و  قبرستانى  فضاى  گسترانيدن 
بجان  مردم  از  گرفتن  چشم   زهر 
آمده ، بويژه  بعد از جنگ را مدنظر 
را  درها  همه   بتوانند  تا  داشتند، 
مردمى  بر حق  مطالبات  بروى 
اوضاع  و  شرايط  بهبودى  بجهت 
اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى- 
چند  باشند  قادر  خود  تا  ببندند، 
آلوده   دستان  با  بيشتر  صباحى 
در  را  خود  جانورانه   نواله   بخون، 

كاخ هايشان ليف بزنند. 
اما اين « تيزى نيزه  و بيداد ظالمانه»  نيز ره  بجاى 
نبرده  است. خاوران در زير غبار مرگبار مدفون نماند، 
گريبان جمهورى اسالمى هنوز در دستان قربانيانى 
است كه  مى خواست يكجا از « شر» شان خالصى 
در  مى خواستند  قبل  18سال  كه   را  صداهائى  بيابد. 
هميشه   از  رساتر  اكنون  سازند  خفه اش  خاموشى 
آمريكايى  مبارز  كارگر  «جوهيل»  مى رسد.  بگوش 
من  مرگ  خاموشى   » بود:   گفته   جان ستانانش  به  
ميخواهيد  اكنون  كه   است  بانگى  آن  از  رساتر 
را  دنيائى  شد،  هم  همينطور  و  كنيد»  خفه اش 
همگانى  اعتراض  و  خشم  از  طوفانى  و  خروشاند 
شعله   كردن  خامو ش  شبانه   حديث   بر انگيخت.  را   
دست  اين  از  نيز  خاوران  در  انسان  هزاران  جان 
دامنگير  ابدى  نكبت  است  زنده   خاوران  تا  است. 
حكومت اسالمى و ايدئولوژى نفرتبارش خواهد بود.
مگر  پيگيرانه ،  بردبارى  با  مگر  نمى شد  ممكن  اين 
پافشارى  و  قطره   به   قطره   و  نفس گير  مقاومت  با 
مطالبات  به   دستيابى  و  انقالب  ادامه   بر  مبارز  مردم 
مردم  خود.  انقالبى  و   سياسى  اجتماعى،  اقتصادى، 
دفاع  با  و  بردبارى  با  تنها  زجركشيده   و  زحمتكش 
چنگ و دندانى اين امواج ترور و وحشت نزديك به  
سه  دهه  را از سر گذرانيده اند. پاهاى اين سرو پايدارى 
و  نمونه اى  ددمنشى هاى  و  شقاوت ها  همه   عليرغم 
قرون وسطائى هرگز قلم نشد. زمزمه ها به  فرياد و 
حركت هاى بطئى آهسته  و پيوسته  به  خيزش هاى پر 
شتاب تبديل شده اند. تشتت و پراكندگى كم كم جاى 
خود را به  الفت و نزديكى فشرده تر مردم و نيروهاى 
رنگ  صنفى  خواست هاى  است،  داده   انقالبى 
 مطالبات عمومى را بخود گرفته اند. امروز در نگاهى 
مى بينيم  دشوار،  و  جانكاه   بغايت  مسير  اين  بر  گذرا 
كه  خاكريزهاى سخت و دوران هاى دردناک بسيارى 
پشت سر گذاشته شده اند. اكنون مردم پايمال شده  
انسجام  با  و  خواهنده تر  و  استوارتر  آزموده تر،  بسيار 
بيشتر بقصد پس زدن هميشگى ارتجاع و واپسگرائى 

پيش مى روند. اگر حاكمان جمهورى اسالمى بيش از 
27 سال آزگار است كه  خواب راحت را از توده هاى 
نيز  خود  مسلم  قدر  ربوده اند،  زحمتكش  ميليونى 
چشم  سرنگونى  وحشت  از  بدور  دمى  عوض  در 
به   هميشه   از  بيش  خانه شان  امروز  و  ننهاده   برهم 
دوران   اين  در  رژيم   شده  است.  نزديكتر  پرتگاه   لبه  
زهر  جام  سرانجام  و  پسروى  واماندن،  به   همواره  
نوشى ناچار گشته  است. اگر چه  اين روند سخت و 
پيچيده  و طاقت فرسا و بسيار طوالنى بود، اما خود 
كم  مقاومت  براى  را  تاريخى  و  بزرگ  پيروزى  يك 
يك  ضمن  در  و  زد،  رقم  ايران  محروم  مردم  نظير 
شكست مضمونى و فرهنگى كمرشكنى را نيز براى 
حاكميت و اساسا تفكر رژيم جمهورى اسالمى در بر 

داشته  است.
 اين رويدادى بسيار با ارزش، آموزنده  و تاريخى- هم 
و  منطقه -  كل  هم  و  ما  جامعه  خونبار  تاريخ  براى 
تجربه  و دستاورد گرانبهايست كه  بايد از آن آموخت. 
قطعا اين يك پيروزى آسانى نبوده   است. راه  بسيار 

دشوار و پيچيده اى مى بايست طى گردد. اين ثمره  

كه   است  بيشمارى  خون هاى 
و  آزادى  درخت  پاى  مى بايست 
وسطائى  قرون  تفكر  از  رهايى 
مبارزه   ثمره   اين  شود.  ريخته  
ابعاد  همه   در  يكپارچه   شكوهمند 
آنست. بازشدن همه  منافذ، وانهادن 
حاكميت  اركان هاى  شكنندگى  و 
اين  ميوه   و  حاصل  خود  اسالمى 
فداكارى و جانفشانى ها، اين افتادن 

و برخاستن هاست. 
هنوز  كشيده   بند  به   جامعه   البته  
پيش  در  را  بغرنجى  و  دشوار  راه  
دارد. دوران گرفتارى ها و نبردهاى 
اكنون  بويژه   نيامده اند.  بسر  جانكاه  
در برهه  بسيار حساس و سرنوشت 
و  آگاهى  كه   داريم  قرار  سازى 
مى طلبد.  را  بسيارى  تيزهوشى 
نبايد آسان پذيرانه، با كم خردى و كژراهى سرسوزنى 
ميدان توهم ديگرباره اى را بنوعى ديگر براى "قسر" 
از  اسالمى  جمهورى  حيله گران  و  سالوسان  دررفتن 
امروز  بازگذاشت.  و  زد  دامن  مردم  عدالت  چنگال 
هماهنگى  و  عمل  اتحاد  ديگر  زمان  هر  از  بيش 
و  جدائى  دارد.  ضرورت  پيشرو  و  انقالبى  نيروهاى 
حاكميت  پوست  زير  آب  كشيده ها  رنج  پراكندگى 
حذر  آن  از  هوشانه   تيز  بايد  مى اندازد،  زوال  به   رو 
كرد. اينان ترديدى بخود راه نداده اند كه  براى ماندن 
ماجراجوئى ها،  بزنند.  رقم  را  همگان  نبودن  خود  
جنگ طلبى ها و شاخ و شانه  كشيدن هاى كنونى شان 
نيز قبل از آنكه  كوچكترين نشانه اى از استحكام نظام 
باشد و يا كمترين اتكا بنفسى در آن متصور گردد، 
است.  مرگ  تب  و  درماندگى  و  استيصال  از  ناشى 
اما  مى گذرد»  نيز  ايام  نكبت  خزان  باد  «اين  قطعا 
بايد هوشيار بود كه  بسيار ويرانگر نگذرد، كه  افاقه اى 
نخواهد  رنج كشيده   مردم  اين  مرهم خواه   زخم  بر 

داشت.
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 توزيع فقر و ثروت:
 در جوامع سرمايه دارى، هر روز به ثروت ثروتمندان 
فالكت  و  فقر  همواره  عكس  بر  مى شود،  افزوده 
مى شود.  تحميل  مزدبگيران  بر  ويژه  به  بيش ترى 
بنابراين، فقر و فالكت يكى از پديده هاى غيرانسانى 
ايران،  جامعه  مانند  جوامعى  در  جمله  از  كه  است 
حتى  كشور،  اين  در  است.  مواجه  فزاينده  فقر  با 
نمى شود.  پرداخت  موقع  به  كارگران  ناچيز  دستمزد 
عالوه بر بيكارى گسترده، روزى نيست كه كارخانه 
لشكر  به  آن  كارگران  و  نگردد  تعطيل  كارگاهى  و 
و  سوء تغذيه  و  پايين  سرانه  درآمد  نپيوندند.  بيكاران 
داده  قرار  تهديد  مورد  را  انسان  ميليون ها  گرسنگى 

است.
حدود 50  اكنون  هم  شده،  انجام  مطالعات  براساس 
درصد جمعيت روستايى و 20 درصد جمعيت شهرى 
در ايران زير خط فقر زندگى مى كنند كه با توجه به 
تركيب جمعيت شهرى و روستايى كشور حدود 30 
فقر  خط  زير  يا  و  محدوده  در  كشور  جمعيت  درصد 
قرار دارند. به عبارت ديگر در خوش بينانه ترين حالت 
بالغ  ارزيابى ها  برخى  براساس  و  ميليون   10 حدود 
كه  مى كنند  زندگى  فقر  خط  زير  نفر  ميليون  بر 12 
حتى از دريافت مقدار مناسب دو هزار كالرى در روز 

محروم هستند. 
فقر   شاخص  ميزان  گرچه  مى دهد  نشان  آمارها، 
و  است  باالتر  يافته  توسعه  كشورهاى  به  نسبت 
توسعه  كشورهاى  رده  در  را  ايران  شاخص ها،  اين 
نيافته يا فقير قرار مى دهد اما كارشناسان اقتصادى 
بر اين باورند كه براساس شاخص هاى تعيين سطح 
فقر هم چون سالمت مصرف، امنيت، آموزش، شغل، 
زندگى  به  اميد  و  بهداشت  مسكن،  درآمد،  توزيع 
امكانات  نفتى،  درآمد  منبع  و  غنى  منابع  داشتن 
نيروهاى  داشتن  اجتماعى،  و  اقتصادى  زيربنايى 
ماهر و متخصص، ايران را نمى توان جزو كشورهاى 

توسعه نيافته يا فقير به حساب آورد.
ناچيز  سهم  و  ثروت  غيرانسانى  و  ناعادالنه  توزيع 
اقشار آسيب پذير جامعه از مجموع درآمدها، ثروت ها 
و يارانه هاى عمومى است كه باعث مى شود شكاف 
عميقى ميان طبقات باالى جامعه  (ثروتمند) و پايين 
جامعه  (فقير) ايجاد شود. به گونه اى كه روز به روز 
از ميزان طبقه متوسط جامعه كه نشان دهنده رفاه 
نسبى يك جامعه است به دليل فقدان درآمد، افزايش 
اجتماعى  و  اقتصادى  حمايت  كمبود  و  تورم  نرخ 
(فقير)  جامعه  پايين  طبقه  تعداد  به  و  شده  كاسته 

افزوده مى شود. 
بررسى ها و آمارها نشان مى دهند، در حال حاضر از 
كل دارايى هاى جهان 2/5 درصد آن متعلق به ايران 
تشكيل  را  دنيا  جمعيت  درصد  يك  فقط  كه  است 
مى دهد كه سهم دهك بااليى (ثروتمند) جامعه در 
ايران از مجموع اين درآمدها برابر 30 درصد و سهم 
دهك پايين(فقير) تنها 1/5 تا 2 درصد است. يعنى 
نسبت دهك باال به پايين بيش از 20 برابر است. در 
توسعه اى  حال  در  كشور  در  شاخص  اين  كه  حالى 
پيشرفته اى  كشور  در  و  درصد   6/7 پاكستان  چون 

مانند فرانسه 9 درصد است. 
آمار  مركز  آمارى  بررسى هاى  اساس  بر  همچنين 
گذشته،  سال  در  مركزى  بانك  و  كار  وزارت  ايران، 
نفره  چهار  خانوار  يك  براى  فقر  مطلق  خط  حداقل 
261 هزار تومان و از نظر سازمان مديريت 275 هزار 

تومان است. 
در حال حاضر نيز بر اساس محاسبات انجام شده خط 
روستايى  و  شهرى  نفرى  چهار  خانوار  هر  براى  فقر 
در  اين  است.  تومان  هزار   300 متوسط  طور  به 
حالى است كه با اين ميزان درآمد 70 درصد حقوق 
 180 حقوق  و  مى كنند  زندگى  فقر  زيرخط  بگيران 
هزار تومانى كارگران موقت در سال 85 نيز فقط 57 
درصد خواسته آنان را برآورده مى سازد. (منبع آمارها: 

پايگاه اينترنتى سرمايه)

اصال ح قانون كار يا تحميل 
بى حقوقى بيش تر به كارگران: 

اليحه اى  پيش نويس  اسالمى،  جمهورى  حكومت 
تصويب  صورت  در  كه  دارد  بررسى  دست  در  را 
ارمغان  به  كارگران  براى  بيش ترى  بى حقوقى  آن، 
غياب  در  كه  كارى  قانون  هر  رو،  اين  از  مى آورد. 
مستقيم  دخالت  بدون  و  كارگران  واقعى  نمايندگان 
آنان، توسط حكومت سرمايه دارى جمهورى اسالمى 
منافع  نه  قطعا  شود  تدوين  آن  از  جناح هايى  يا  و 
در  را  بورژوازى  و  كارفرمايان  منافع  بلكه  كارگران، 
ضدكارگرى  حاكميت  سال   28 گرفت.  خواهد  نظر 
جمهورى اسالمى، اين واقعيت را اثبات كرده است. 
بيش تر  ضرر  به  كار،  قانون  در  تغييرى  هر  تاكنون 
كار  قانون  مجموع  در  است.  شده  تمام  كارگران 

جمهورى اسالمى، ضدكارگرى است.
تدوين كنندگان پيش نويس قانون كار، كه در مرحله 
بررسى و اظهارنظر كارشناسى است، به بهانه اين كه 
قانون كنونى كار مانع توليد و اشتغال است، از اين 
دارند.  تاكيد  كارفرمايان  عمل  آزادى  افزايش  بر  رو 
جمهورى اسالمى و كارفرمايان به ويژه بر لزوم ايجاد 
نخست،  تغيير  مى كنند:  پافشارى  عمده  تغيير  سه 
اخراج كارگران توسط كارفرمايان را تسهيل مى كند. 
كار  قانون  بحث  مورد  پيش نويس  كنندگان  تدوين 

كنونى و به ويژه بندهايى از آن را كه به اعتقاد آنان، 
مى سازد،  دشوار  و  زمان بر  بسيار  را  كارگران  اخراج 
مانع پاگرفتن توليد و ايجاد فرصت هاى شغلى جديد، 
اعالم مى كنند. تغيير دوم به حذف فصل شش قانون 
كار كنونى مربوط است كه به آزادى تشكيل سنديكاها 
و اتحاديه هاى كارگرى اشاره دارد. ظاهرا قانون ياد 
شده در كابينه گذشته به مرحله اجرايى، نزديك شد. 
تغيير سوم كه مدافعان تغيير قانون كار در پيش نويس 
خود آورده اند به تشكيل سازمانى با عنوان «اشتغال و 
كارآفرينى» اشاره دارد كه مسئوليت ايجاد و اداره آن 

متوجه سازمان تامين اجتماعى است.
تشكل هاى  و  پيشرو  كارگران  شرايطى  چنين  در 
جمهورى  كار  قانون  از  دفاع  دام  در  نبايد  كارگرى، 
اسالمى بيافتند، بلكه بايد از اين فرصت استفاده كنند 
و تدوين قانون كار جديد با نمايندگان و تشكل هاى 
دست اندركار  و  كنند  مطرح  را  كارگران  واقعى 
آراى  به  را  آن  و  باشند  قانون  اين  پيش نويس 
كارگران بگذارند تا با حمايت و پشتيبانى همه جانبه 
توده كارگران، به حكومت جمهورى اسالمى تحميل 

شود.

حمله به كارگران اعتصابى
 «پرريس» از زبان «ناجا»: 

كارگران  به  اسالمى  جمهورى  انتظامى  نيروى 
اعتصابى حمله كردند و با توسل به خشونت اعتصاب 
آنان را شكست دادند. بنا به گزارش خبرگزارى ايرنا، 
بهزاد سهرابى، نماينده كارگران معترض در رابطه با 
گفته  كارگران،  تحصن  به  انتظامى  نيروهاى  حمله 
گاز  و  باتوم  با  امنيتى  و  انتظامى  «نيروهاى  است: 
اشك  آور به جمع كارگران معترض هجوم برده و آنان 
و خانواده هايشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بنا 
بر شنيده هاى موثق، به دستور فرماندارى و شوراى 
تامين كردستان سه دستگاه اتوبوس حامل نيروهاى 
به  تجمع كنندگان  با  مقابله  براى  امنيتى  و  انتظامى 

محل تجمع در مقابل كارخانه اعزام شده بودند.»
به گفته وى  :«در اين حمله تعدادى از تحصن كنندگان 
نسب»  كرد  «آكوى  نام هاى  به  نفر   2 و  مجروح 
خبرنگار هفته  نامه پيام كردستان و «ابراهيم وكيلى» 
اتهام  به  واحد  اين  در  شاغل  كارگران  از  يكى  برادر 

شركت در تحصن غير قانونى و اخالل در 
دستگير  عمومى  اموال  به  خسارت  و  نظم 

بهرام رحمانىچند رويداد مهم ايران
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شدند كه با قرار كفالت آزاد شدند.» (روزنامه 

اينترنتى روز، 7 شهريور 1385) 
معاونت اجتماعى و ارشاد انتظامى كردستان، 
با صدور اطالعيه اى جزئيات اين ماجرا را چنين تشريح 
فرماندهى  اطالع  رساني  مركز  گزارش  «به  كرد: 
انتظامي كردستان، روز چهارشنبه مورخ 85/6/1، 15 
ريسندگى،  توليدى  شركت  اخراجى  كارگران  از  نفر 
بافندگى «پرريس» به همراه 40 تن از اعضاء خانواده 
در كمربندى بهشت محمدى با برپايى دو تخته چادر 
در مقابل شركت با نصب پالكاردى با مضمون «كار، 
نان، حق بيان» تجمع و خواستار رسيدگى به وضعيت 
كارگران اخراجى آن شركت شدند كه با حضور عوامل 
گرديد و يك  برقرار  امنيت كامل در محل  انتظامي 
نفر از تجمع كنندگان به عنوان نماينده جهت بحث و 
تبادل نظر به فرماندارى سنندج مراجعه كه بر همين 
اساس نماينده فرماندارى ضمن استماع سخنان آنان 
خود  كار  سر  به  كارگران  كليه  تا  كرد  خواست  در 
بازگردند و به تجمع خاتمه دهند. اما  تجمع كنندگان 
به سخنان نماينده فرمانداری توجه ننموده و قصد بر 
هم زدن نظم را داشتند كه نيروى انتظامي با حضور 
نمود  دعوت  آرامش  به  را  تجمع كنندگان  صحنه  در 
و از بين تجمع كنندگان 2 نفر را كه تحريك كننده 
بودند شناسايى نمود كه در بررسى مشخص گرديد 
نيستند.»  كارخانه  كارگر  اصال  دستگير شدگان  كه 

(خبرگزارى ايلنا 7 شهريور 1385)
و  اعتصابى  كارگران  به  انتظامى  نيروهاى  حمله 
حتى  كه  بود  وحشيانه  حدى  به  آن ها،  خانواده 
كامياران  و  ديواندره  سنندج،  نماينده  شعبانى،  امين 
بخش  با  مصاحبه اى  در  ايران،  شوارى  مجلس  در 
فارسى بى. بى. سى عملكرد ماموران را كه به ضرب 
و شتم كارگران پرداخته بودند، مورد انتقاد قرار داد. 
به گفته شعبانى، كارگران كارخانه نساجى «پرريس» 
سنندج در اعتراض به قراردادهاى كوتاه مدت زن و 
زده  اعتصاب  به  دست  كارخانه  مقابل  بچه هايشان 
بودند اما «نيروى انتظامى با يگان ويژه و با استفاده 
از گاز اشك آور ريخته و با كارگران و زن و بچه هاى 

ايشان برخورد كرد...» 
تحصن  ابتداى  در  كردستان  از  روزنامه نگارى 
مديريت  كه  بود  كرده  گزارش  سنندج  در  كارگران 
كارخانه «پرريس» اعالم كرده بوده قرارداد كارگران 
يك  و  ماهه  سه  ساله،  يك  صورت  به  كارخانه  اين 
به  كارگران  از  كدام  هر  و  شد  خواهد  تمديد  ماهه 
شرطى مشغول به كار خواهند گرديد كه يك چك 
نيز  ضامن  سه  و  بگذارند  وثيقه  تومانى  ميليون  دو 

معرفى نمايند!

فشار بر دانشجويان: 
از  نوشت:   ،1385 شهريور   9 اميركبير،  خبرنامه 
دانشگاه ها  تعطيلى  شروع  و  تابستان  فصل  ابتداى 
فعالين  بر  فشار  و  برخورد  از  سنگينى  موج 
است. شده  آغاز  دانشگاه  اين  در  دانشجويى 
دانشگاه  دانشجويان  گسترده  اعتراضات  پى  در 

گذشته،  ماه  خرداد  در  تهران)  تكنيك  اميركبير(پلى 
از ابتداى فصل تابستان و شروع تعطيلى دانشگاه ها 
موج سنگينى از برخورد و فشار بر فعالين دانشجويى 
در اين دانشگاه آغاز شد كه آخرين مورد آن احضار 
دانشگاه  انضباطى  كميته  به  دانشجويان  گسترده 
بوده است. به دليل تعطيالت تابستانى دانشگاه، آمار 
انضباطى  كميته  به  كه  دانشجويانى  كليه  از  دقيقى 
گزارش ها  ولى  نيست.  دست  در  شده اند،  احضار 
حاكى از آن است، در اقدامى بى سابقه دست كم 25 
نفر از فعالين دانشجويى به صورت هم زمان به كميته 

انضباطى احضار شده اند. 
به  احضارشدگان  از  بعضى  احكام  مى شود  گفته 
صورت غيابى و بدون حضور و اطالع ايشان و بى آن 
به  و  شده  صادر  شود،  اخذ  آن ها  از  دفاعيه اى  كه 
صادره  احكام  جمله  از  كه  است  درآمده  اجرا  مرحله 
احتساب  با  ترم  دو  تا  تحصيل  از  تعليق  به  مى توان 

سنوات،  اشاره نمود. 
پى  در  كه  دانشجويان  از  دسته  آن  كه  آن  جالب 
مراجعه  انضباطى  كميته  به  احضاريه  دريافت 
نموده اند، عنوان داشته اند كارمندان كميته انضباطى 
فرهنگى- فعاليت هاى  كليه  تا  خواسته اند  ايشان  از 
سياسى خود را، از قبل از ورود به دانشگاه تاكنون، 
به صورت جزئى تشريح نمايند. همچنين دانشجويان 
در خصوص عنوان شكايت خود در كميته انضباطى 
ساعت ها مورد بازجويى قرار مى گيرند. گفتنى است 
مستندات اتهامات دانشجويان احضار شده به كميته 
توسط  كه  است  فيلم هايى  و  عكس ها  انضباطى 
دانشجويان  از  ماه  خرداد  اعتراضات  در  بسيجيان 

گرفته شده است. 
ديگر  بى سابقه  و  برانگيز  تعجب  اقدام  در  همچنين 
در كميته انضباطى اتهامات سنگينى به دانشجويان 
احضار شده زده مى شود و از ايشان خواسته مى شود 

كه در برابر آن به دفاع از خود بپردازند. 

يك ميليون فرياد امضاء:
 مبارزه براى تحميل حقوق انسانى و اجتماعى زنان 
به حكومت جمهورى اسالمى، نه تنها جدا از مبارزه 
بهبود  در  پيشرفتى  هرگونه  بلكه  نيست،  طبقاتى 
كمونيستى  كارگرى  حنبش  موقعيت  زنان،  وضعيت 
حكومت  و  سرمايه دارى  سيستم  جمهورى  عليه  بر 

حامى سرمايه را تقويت مى كند.
حال  در  زنان  جنبش  اختناق،  و  سركوب  وجود  با 
به  بايد  است،  تشكل يابى  و  نظرى  اعتالى  و  رشد 
جسارت و شهامت زنان پيشرو ارج نهاد. جنبشى كه 
در زير حاكميت گرايشات قرون وسطائى بورژوايى، 
براى برگزارى مراسم 8 مارس، مبارزه براى آزادى و 

برابرى با سركوب و زندان و شكنجه و اعدام روبرو 
عرصه  اين  در  فعاليت  دارد.  تحسين  جاى  است، 
همانند عرصه جنبش هاى رهايى بخش و خق طلب 
ديگر بهاى گزافى دارند و فعالين آن نيز از پرداخت 

اين بها از جان و زندگى خود مايه مى گذارند.
همه  در  مرد  و  زنان  برابرى  زنان  جنبش  استراتژى 
عرصه هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى و 
رفع هرگونه ستم و تبعيض جنسى است. در حاكميت 
جمهورى اسالمى، ابعاد ستم و تبعيض بر زنان، حد 

و مرزى ندارد و بسيار هولناک است.
جنبش زنان، براى برون رفت از اين وضعيت غيرقابل 
تحمل از هر فرصتى براى بيان اعتراض خود استفاده 
مى كند و براى تغيير قوانين تبعيض آميز آگاهانه پا به 
ميدان جنگ نابرابر با حاكميت و مردساالرى و افكار 

عقب مانده مى گذارد. 
حركت اخير پيشگامان جنبش زنان، براى جمع آورى 
ضدزن،  قوانين  تغيير  براى  امضاء،  ميليون  يك 
مبارزه اى اجتماعى و آگاهگرانه اى است كه حكومت 

جمهورى اسالمى را به وحشت انداخته است. 
قوانين  تغيير  برای  امضاء  ميليون  « يك  كمپين 
اوت   27 يكشنبه  روز  بود  قرار  كه  تبعيض آميز» 
زندگى  بر  قوانين  نشست «تاثير  برگزارى  با   ،2006
و  كشور  وزارت  مخالفت  با  كند،  كار  به  آغاز  زنان» 
نيروى انتظامى در موسسه آموزشى رعد آغاز به كار 
كرد. نوشين احمدى خراسانى، شروع اين كمپين را 
.احمدى  گفت  كمپين  اين  اهداف  از  و  كرد  اعالم 
يك  داريم  قصد  اول،  مرحله  :«در  گفت  خراسانى 
عليه  تبعيض آميز  قوانين  تغيير  براى  امضاء  ميليون 
زنان جمع آورى كنيم ولى اين تنها هدف اين كمپين 
آموزش  و  دادن  آگاهى  با  داريم  قصد  بلكه  نيست، 
چهره به چهره به زنان و مردان بياموزيم و مردم را 

در تغيير سرنوشت شان سهيم كنيم.»
كمپين  اين  امضاى  از  پس  نيز  زرافشان  ناصر  دكتر 
كه  مردم  توده  هاى  به  را  حركت  اين  گفت: «بايد 
بيش تر از ما در معرض تضييح حقوق شان قرار دارند، 
منتقل كنيم. بايد اعضاى اين كمپين تالش كنند تا 
پستوى ذهن زنانى را كه در طبقات پايين له شده اند، 
روشن كنند و اگر اين حركت، شكل جمعى به خود 
بگيرد مهار كردنش خيلى سخت مى شود و انتقال و 
آگاهى توده مردم با اهداف اين كمپين، باعث قدرتمند 

شدن شما براى ادامه اين حركت مى شود.» 
ارزنى،  زهره  خانم ها  بود  قرار  نشست  اول  پانل  در 
بنى يعقوب،  ژيال  مقدم،  رضوان  مقدم،  خديجه 
فريبا  و  امجديان  زارا  انتصارى،  شهال  مداح،  هما 
طرح  كمپين  گروه  از  نمايندگى  به  مهاجر  داوودى 
بهبهانى،  سيمين  كنند،  تشريح  را  كمپين  اهداف  و 
شهال الهيجى، بابك احمدى، شهال اعزازى، ناصر 
فريده  روانى پور،  منيرو  محمدی،  نرگس  زرافشان، 
غيرت، شهال شركت، اردشير رستمى، فرزانه طاهرى، 
معصومه حيات غيبى، فرهاد آئيش، بنفشه حجازى، 

شيخ االسالمى،  مهوش  صالحى،  عمران 
(نماينده   سميعى  مازيار  تواليى،  مجيد 
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سخنرانان  و...،  دانشجويان)  از  گروهى 
پانل  در  بود  قرار  بودند.  نشست  دوم  پانل 
سوم اين نشست نيز نمايندگانى از شهرهاى 

گرگان، شيراز، تبريز و زنجان صحبت كنند.
انتظامى،  نيروى  سوى  از  نشست  اين  لغو  وجود  با 
قوانين  تغيير  براى  امضاء  ميليون  يك  كمپين 
تبعيض آميز، از روز 5 شهريور ماه 1385، با جمع آورى 

بيش از 200 امضا آغاز به كار كرد.

جمع آورى ماهواره ها:
ديكتاتورى  حكومت  عملكرد  و  سياست  وجه  يك   
سانسور  و  وحشت  و  رعب  توليد  اسالمى،  جمهورى 
و اختناق است. خمير كردن كتاب ها، بستن رسانه ها 
و زندانى كردن روزنامه نگاران، فيترينگ پايگاه هاى 
است.  اسالمى  جمهورى  دايمى  طرح هاى  اينترنتى، 
مردمى كه نه تنها كم ترين اعتمادى به اين حكومت 
ندارند، بلكه به دليل اين كه اعتمادى نيز به رسانه هاى 
روى  كشور  خارج  رسانه هاى  به  همواره  ندارند  آن 
مى آورند. ماموران حكومت جمهورى اسالمى، اعالم 
كرده اند كه طرح جمع آورى تجهيزات ماهواره اى را 
به اجرا در مى آورند. هدف البته فراتر از اين مى رود 
و  اجتماعى  عرصه هاى  كليه  اختناق  و   سانسور  و 
جمهورى  همچنين  برمى گيرد.  در  را  فرهنگى 
اسالمى، اعالم كرده است كه با اجراى «طرح امنيت 
با  و  جمع آورى  ماهواره اى  تجهيزات  اجتماعى»، 
عوامل خريد و فروش و نصب آن برخورد مى شود. 

«مفاسد  با  مبارزه  مديركل  روزبهانى،  احمد  سرتيپ 
افرادى  شمار  ايران،  انتظامى  نيروى  در  اجتماعى» 
كانال هاى  دريافت  تجهيزات  به  ايران  در  كه  را 
مى توانند  و  دارند  دسترسى  ماهواره اى  تلويزيونى 
برنامه هاى اين شبكه هاى تلويزيونى را تماشا كنند، 
35 درصد مردم اين كشور اعالم كرد. روزبهانى، به 
جارى  سال  نخست  ماه  پنج  طى  گفت،  خبرنگاران 
خورشيدى در ايران (21 مارس تا 22 اوت) 110 هزار 
قطعه تجهيزات ماهواره  اى از پشت بام مجتمع هاى 
به  تجهيزات  اين  واردكننده  باندهاى  و  مسكونى 

كشور جمع آورى شده است.
الزم به يادآورى است كه جمهورى اسالمى، هر از 
به  وحشت   و  رعب  آفريدن  و  تهديد  با  گاهى  چند 
جمع آورى آنتن هاى ماهواره اى دست مى زند، اما هر 
جديد  شيوه هاى  و  ابتكارات  از  استفاده  با  مردم  بار 

خود، كليه طرح هاى حكومت را خنثى مى كنند.
و  سانسور  به  اعتراض  در  ايران،  نويسندگان  كانون 
اختناق جمهورى اسالمى، با انتشار بيانيه اى از مردم 
خواسته است كه در مقابل هجوم حكومت ايستادگى 

مردم  است:  زير  شرح  به  كانون  بيانيه  متن  كنند: 
شريف و آزاده ى ايران

اخبار و اطالعات موجود در باره  اقدامات جارى حاكى 
از اتخاذ سياست هاى اسفبار در همه  زمينه هاى هنرى 
و فرهنگى است كه چشم انداز وخيم تر آينده  فرهنگ 

ايران را به تصوير مى كشد.
سايت هاى  فيلترينگ  مطبوعات،  و  كتاب  سانسور 
اعمال  و  ماهواره اى  آنتن هاى  جمع آورى  اينترنتى، 
سانسور در عرصه هاى مختلف سينما و تئاتر هر روز 

تشديد مى شود. 
كانون نويسندگان ايران خود را ملزم مى داند در مورد 
نگرانى  هنرى،  و  فرهنگى  سركوب هاى  پيامدهاى 
بر  ننگ  اين  شود  يادآور  و  دارد  ابراز  خودرا  عميق 
سردمداران دستگاه هاى مسئول باقى خواهد ماند كه 
اقدامات آنان شكوفايى نسل امروز و ميراث فرهنگى 

مردم را به خطر مى اندازد و به سقوط مى كشاند. 
بر  فشار  افزايش  ضمن  ضد فرهنگى،  سياست  اين 
نويسندگان و مترجمانى كه معيشت آنان وابسته به 
نشر  صنعت  ورشستگى  موجب  است،  آثارشان  نشر 
و چاپ، ركود كامل سينما و ئتاتر مستقل و خالق، 
موسيقى و نقاشى و ديگر زمينه هاى آفرينش هنرى، 

فرهنگى و فكرى خواهد شد. 
وضعيت  اين  به  توجه  با  ايران  نويسندگان  كانون 
اسفناک از همه دوستداران فرهنگ و هنر و انسان هاى 
آزاديخواه مي خواهد كه در برابر اين هجوم ويرانگر 
قاطعانه ايستادگى كنند. كانون نويسندگان ايران، 27 

مرداد 1385

قطعنامه 1696
 شوراى امنيت سازمان ملل

سازمان  امنيت  شوراى  كه  مهلتى  يافتن  پايان  با   
ملل متحد براى اجراى قطعنامه 1696 اين شورا در 
ايران در نظر گرفته، آژانس بين  المللى انرژى اتمى 
با عرضه گزارش تازه اى از فعاليت اتمى ايران، تاييد 
بر  مبنى  امنيت  شوراى  خواست  به  ايران  كه  كرد 

توقف غنى سازى اورانيوم عمل نكرده است.
قطعنامه 1696 شوراى امنيت، ايران را ملزم مى سازد 
تا پايان ماه اوت 2006، غنى سازى اورانيوم و كليه 
فعاليت هاى مرتبط با آن را متوقف سازد اما آن گونه 
كه آژانس بين المللى انرژى اتمى اعالم كرده، ايران 
مهلتى  رسيدن  پايان  به  از  پيش  روز  چند  درست 
از  تازه اى  دور  بود،  شده  گرفته  نظر  در  برايش  كه 

غنى سازى اورانيوم را آغاز كرده است. 
حكومت جمهورى اسالمى تاكنون، قطعنامه شوراى 
امنيت را رد و اعالم مى كند كه به غنى سازى اورانيوم 

ادامه خواهد داد.
بين المللى  آژانس  گزارش  كه  آن  از  پيش  ساعاتى 
محمود  شود،  عرضه  امنيت  شوراى  به  اتمى  انرژى 
سخنرانى  طى  ايران،  جمهور  رئيس  نژاد،  احمدى 
توقف  خواهان  كه  را  دولت هايى  اروميه،  شهر  در 
در  كه  خواند  كسانى  ايرانند،  در  اورانيوم  غنى سازى 

صدد تضييع حق ملت ايران و مخالف پيشرفت اين 
كشورند.

آژانس بين المللى انرژى اتمى، حدود سه سال است با 
بررسى و نظارت بر فعاليت هاى اتمى ايران مى گويد 
اتمى  برنامه  هدف  كه  كند  تاييد  نيست  قادر  هنوز 
غلظت  در  اورانيوم  غنى سازى  نيست.  نظامى  ايران 
داشته  كاربرد  اتمى  سالح  توليد  در  مى تواند  باال 

باشد. 
نوشت:  البرادعى،  گزارش  درباره  آسوشيتدپرس، 
تحريم هاى  اعمال  براى  را  راه  البرادعى  «گزارش 
شوراى امنيت عليه ايران فراهم مى كند» تاكيد كرده 
است: در صورت موافقت اعضاى دائم شوراى امنيت، 
واردات  براى  محدوديت هايى  شامل  تحريم ها  اين 
تجهيزات و ادواتى كه با تكنولوژى هسته اى ارتباط 
سفر  براى  محدوديت هايى  اعمال  همچنين  و  دارد 
مقامات ايرانى به خارج از كشور و نيز دستيابى ايران 

به بازارهاى مالى جهانى خواهد بود.
بوش،  دولت  آمريكايى،  خبرگزارى  اين  نوشته  به 
مالى  و  تجارى  سازمان هاى  دارد،  نظر  در  همچنين 
با  خود  اقتصادى  مراودات  كه  كند  وادار  را  اروپايى 
واشنگتن،  مقامات  گفته  به  دهند.  خاتمه  را  ايران 
اين  اعمال  با  سوئيس  بانك هاى  از  تعدادى 

محدوديت ها موافقت كرده اند.
الريجانى،  على  كه  است  آن  از  حاكى  گزارش ها 
مسئول مذاكرات پرونده اتمى ايران قرار است اواسط 
هفته آينده، احتماال روز سه شنبه 5 سپتامبر 2006، با 
خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا 
ديدار و گفتگو  كند. يك مقام وابسته به يكى از پنج 
عضو دائمى شوراى امنيت كه نخواست نامش فاش 
شود به خبرگزارى آسوشيتدپرس گفت كه مقام هاى 
بلندپايه آمريكا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين و آلمان 
احتماال يك روز پس از ديدار الريجانى و سوالنا، در 
برلين، پايتخت آلمان، درباره گام بعدى درباره ايران 

بحث خواهند كرد. 
قطعنامه هاى  وتوى  حق  دو  هر  كه  چين  و  روسيه 
تحميل  از  پيش  گفته اند  دارند  را  امنيت  شوراى 
راه هاى  همه  مايلند  ايران  عليه  تحريمى  نوع  هر 
با  مذاكره  به  مايل  و  كنند  امتحان  را  ديپلماتيك 
ايران هستند. اما آمريكا و برخى از متحدان اروپايى 
آن اصرار مى ورزند تا زمانى كه ايران غنى سازى را 

متوقف نكرده نبايد با آن كشور وارد مذاكره شد. 
تحريم اقتصادى و حمله نظامى به ايران، قبل از اين 
كه به ضرر حكومت جمهورى اسالمى باشد، به ضرر 
جامعه ايران است. از سوى ديگر مردم ايران، در بغل 
گوش خود بر اوضاع هولناک افغانستان و عراق كه 
به اشغال نيروهاى نظامى آمريكا و متحدانش درآمده 
اقتصادى،  واقعيت هاى  مى شنوند.  و  مى بينند  است 
سياسى و اجتماعى اين دو كشور اشغال شده نشان 
منافع  راستاى  در  متحدانش  و  آمريكا  كه  مى دهند 

نظامى  باالى  ظرفيت  از  خود،  امپرياليستى 
و سياست هاى غيرانسانى برخوردار هستند. 
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بنا به اقرار مقامات عراقى، به طور ميانگين 
روزانه 60 انسان جان خود را در ترورها و 
را  خود  جان  اشغالگر  سربازان  هجوم  و  بمب گذارى 
از دست مى دهند. بيش ترين قربانيان اين ترورهاى 
دولتى و غيردولتى زنان، كارگران، كودكان و به طور 
كلى مردم عادى هستند. از اين رو طبيعى است كه 
دموكراتيك،  كانون هاى  ايران،  آزادى خواه  مردم 
احزاب و سازمان ها چپ و انسان دوست و ضدجنگ 
خود  مخالفت  ابراز  براى  امكانى  هر  از  غيره  و 
و  دارند  ابراز  نظامى  حمله  و  اقتصادى  محاصره  با 
و  كنند  محكوم  را  آمريكا  دولت  فكر  هم  جريانات 
بر مبارزه اجتماعى و طبقاتى خود بر عليه جمهورى 

اسالمى تاكيد نمايند.

مراسم سالگرد كشتار سراسرى 
زندانيان سياسى در سال 1367

 مراسم سالگرد كشتار سراسرى زندانيان سياسى با 
حضور خانواده هاى آنان و جمعى از فعالين سياسى- 
برگزار  تهران  در  خاوران  گورستان  در  دانشجويى 

شد.
در محل گورستان، نيروى انتظامى و وزارت اطالعات 
از ورود ساير شركت كنندگان، به گورستان جلوگيرى 
به عمل مى آورد. اما افراد شركت كننده كه دسته هاى 
گل به همراه داشتند با حضور بر مزار اين عزيزان به 

خواندن سرود پرداختند.
ساعت  از  سپتامبر 2006  اول  جمعه  صبح  همچنين 
(تهران)،  زهرا   بهشت  قطعه 93  در  صبح،  الى 9   7
سياسى  اعداميان  خانواده هاى  طرف  از  مراسمى 

برگزار شد. آنان سپس به گورستان خاوران رفتند. 
خانم  لطفى،  مادر مبارز قهرمان انوشه لطفى، كه يكى 
از هماهنگ كننده ها و برپا كنندگان اصلى بزرگداشت  
گفت كه  سياسى است، به حضار  زندانيان  قتل عام 
«شب گذشته تعدادى از ماموران اطالعات به منزل 
سر  بدون  بايد  يا  كه   مى خواستند  تعهد  و  آمدند  ما 
و صدا و هرگونه اغتشاش مراسم را در كمال آرامى 
صبح،  ساعت 11  راس  در  را  مراسم  و  كرده  برگزار 
به اتمام برسانيد و يا اجازه برگزارى مراسم به شما 
داده نمى شود. خانم لطفى هم متذكر شده بودند كه 

من نمى توانم تعهدى به شما بدهم و نه مى توانم از 
طرف كل خانواده ها تصميمى براى مراسم قتل عام 

زندانيان سياسى بگيرم. 
در  حركت  اين  مورد  در  كه  گزارش هايى  به  بنا 
لطفى،  خانم  است،  شده  منتشر  اينترنتى  سايت هاى 
پرچمى دو رنگ سفيد و قرمز كه در وسط ان نوشته 
محل  در  را  سال 1367  شهداى  بر  درود  بود   شده 
گذاشتن  با  خانواده¬ها  و  كردند  نصب  هميشگى 
گل   با  عكس ها  آن  آراستن  و  عزيزان  عكس هاى 

شروع به سرودن سرودهاى انقالبى كردند.
از جمله افراد شركت كننده در اين مراسم دكتر ناصر 
زرافشان و بينا داراب زند، زندانيان سياسى بودند. دكتر 
زنجيره اى،  قتل هاى  خانواده هاى  وكيل  زرافشان، 
«اگر  كرد:  اعالم  حاضران  ميان  در  حضور  از  پس 
اكنون بخواهيم براى حضور در مزار عزيزانمان اجازه 
ممنوعيت  نيز  كشيدنمان  نفس  براى  فردا  بگيريم، 
سرودهايى  خواندن  به  حاضر  افراد  مى كنند.»  ايجاد 
و...،  زمستون»،  اومد  «سر  «انترناسيونال»،  چون 

پرداختند.
قصد  شركت كنندگان  كه  درحالى  نيز  پايان  در 
دوربين  ضبط  داشتند  را  گورستان  از  خروج 
نيروهاى  توسط  مراسم  در  حاضرين  از  يكى 
كرد. متشنج  را  فضا  ساعاتى  براى  حاضر،  امنيتى 
كه  شرايطى  در  و  مراسم  انتهاى  در  حال  اين  با 
شخصى  لباس  نيروهاى  بود،  شده  پراكنده  جمعيت 
شتم  و  ضرب  مورد  را  كنندگان  شركت  از  تن  چند 
شديد قرار داده و بازداشت كردند. تاكنون از وضعيت 

بازداشت شدگان اطالعى در دست نيست.
راه  جان باختگان  ياد  به  اقدام  بزرگ ترين  مسلما 
سوسياليسم و آزادى انديشه و بيان، حضور فعال در 
جمله  از  اسالمى،  جمهورى  عليه  بر  مبارزه  عرصه 
خواهان جدايى دين از دولت و آموزش و پرورش، لغو 
كليه قوانين ضدزن، آزادى اعتصاب و تشكل و قلم، 
و آزادى همه زندانيان سياسى و لغو هرگونه شكنجه 
زندان هاى  برچيدن  و  اعدام  و  جسمى  و  روحى 

سياسى است.

سقوط هواپيماى مسافربرى 
هواپيماى  فروند  يك  سپتامبر،  اول  جمعه  روز 
مسافربرى از بندرعباس به مقصد مشهد، پس از آن 
كه در باند فرودگاه مشهد به زمين نشست به علت 
تركيدگى چرخ دچار حريق شد و بنا به گفته وزير راه 
ايران تعداد كشته شدگان اين حادثه (28 تن كشته 
 15 سرانجام  بودن  نامشخص  و  مجروح  تن   43 و 

مسافر ديگر) است.
ايرنا،   اسالمى،  جمهورى  خبرگزارى  گزارش  به 
رحمتى گفت: «تمامى  11 خدمه پرواز اين هواپيما 
زنده اند و  مدارک و دستگاه  هاى اطالعات پرواز هم 
سالم است و اين شواهد و اسناد داخل هواپيما براى 

اظهار نظر درباره علت حادثه كفايت مى  كند.»
هواپيمايى كه دچار سانحه شده از نوع توپولوف 154 

ايران  هواپيمايى  شركت  به  متعلق  و  روسيه  ساخت 
ايرتور بوده و از بندرعباس در جنوب ايران به مشهد 

پرواز كرده بود.
سانحه  اولين  آمارى  در  همچنين  ايرنا،  خبرگزارى 
 1981 سال  به  مربوط  را  ايران  در  هواپيما  سقوط 
اين  در  نوشته  و  دانسته  خورشيدى)  ميالدى (1359 
در  مرگ بار  هوايى  سانحه   17 سال  پنج  و  بيست 
ايران رخ داده و مجموعا نزديك به 1500 نفر جان 

باخته اند.
در سال هاى 1992، 1993 و 2002 نيز هواپيماهايى 
متعلق به شركت هواپيمايى ايران ايرتور دچار سانحه 
سالم  جان  آن ها  مسافران  هيچكدام  در  كه  شده اند 

به در نبردند. 
به گزارش «مهر»، وزارت راه و ترابرى در مصوبه اى 
هواپيماى  فروند   7 خروج  خواستار   83 سال  در 
اير تور  ايران  هواپيمايى  شركت  استيجارى  توپولوف 

شده بود كه اين شركت اين مصوبه را اجرا نكرد.
(بى. بى. خبرنگار  هريسون،  فرانسيس  گزارش  به 
سقوط  عمده  داليل  از  يكى  تهران،  در  سى) 
كه  آمريكاست  تحريم  ايران،  در  هواپيماها  مكرر 
مهم  شركت هاى  از  يدكى  قطعات  خريد  مانع 
است. شده  ايران  دولت  توسط  غربى  هواپيماسازى 
در جاده هاى ايران نيز هر ساله ده ها هزار نفر جان 
معلول  هميشه  براى  يا  و  مى دهند  دست  از  را  خود 
مى گردند. اين نوع فجايع نشان مى دهند كه جمهورى 
اسالمى، نه فقط از طريق ترور و اعدام، بلكه به دليل 
عدم رسيدگى به امنيت مسافران هوايى و زمينى نيز 

باعث مرگ انسان هاى بى شمارى مى گردد.
دوم سپتامبر 2006
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پـيـشـــــــرو 
ارگان 

كميته مركزى كومه له 
هر 15 روز يكبار 
به زبان كردى 
منتشر مى شود.

پـيـشـــــــرو 
را مى توانيد با مراجعه 

به سايت كومه له 
مطالعه كنيد.



ميان  تسليحاتى  رقابت  سرد  جنگ  دوره  در  اگر   
قدرت هاى بزرگ دو بلوک شرق و غرب امنيت ملل 
دنيا را به مخاطره انداخته بود و اگر در نيمه دوم قرن 
بيستم كابوس  شروع يك جنگ تمام عيار هسته اى 
آرامش  جهانيان را برهم زده بود ، اينك و در سده 
حاضر بيم آن مى رود تا حزن انگيزترين و اندوه بارترين 
هارترين  توسط  تاريخ  طول  در  انسانى  تراژدى 
به  خاورميانه  در  آمريكا  بر  حاكم  طبقه  گماشتگان 
منصه ظهور برسد.  دست اندركاران عقل و دلباخته اين 
سناريوى سياه  بدون اعتنا به فرجام بسيار دهشتناک 
آن عزم خود را جزم كرده اند تا از هر طريقى و با هر 
قيمتى اين طرح را به منزلگاه مقصود منتهى كنند.
شرايط   2001 سپتامبر  يازدهم  تروريستى  واقعه 
آمريكائى  مشترک  پروژه  شروع  براى  را  مناسب 
حمله   . نمود  آماده   " بزرگ  "خاورميانه  _اسرائيلى 
عراق  به  لشكركشى  سپس  و  افغانستان  به  نظامى 
مقدمه  درحقيقت  تروريسم  با  مبارزه  واهى  بهانه  به 
عملى دكترين مورد اشاره بود كه سال ها در محافل 
و  آمريكا  بورژوازى  به  وابسته  تئوريك  و  فكرى 
جدل  و  بحث  آن  اندازى  راه  نحوه  سر  بر  اسرائيل 
هاى داغى در قالب دو ديدگاه متمايز جريان داشت. 
ديدگاه اول راه حصول به اين مهم را با سود بردن 
از توان و بنيه نظامى مردود مى دانست و در عوض  
يا  و  قدرت  جابجائى  بمنظور  ديگرى  هاى  شيوه  به 
فشارهاى  جمله  از  خاورميانه  جغرافيائى  نقشه  تغيير 
مقتدر  دول  ساختن  همراه  ديپلماتيك،  و  سياسى 
تقسيم  وعده  با  زمينه  اين  در  همكارى  به  اروپائى 
غنائم، تقويت اپوزيسيون طرفدار غرب در كشورهاى 

منطقه و باالخره بهره 
امكانات  از  جستن 
عظيم تبليغاتى اصرار 
مى ورزيد و برعكس  
گزينه  دوم  ديدگاه 
نظامى  قلدرى  و  زور 
شيوه  ترين  معقول  را 

ارزيابى مى كرد.
نظريه  بهر روى   
گرى از اقبال  نظامى 
بيشترى برخوردار شد 

فعال  نظريه  اين  برميآيد  موجود  قرائن  از  آنگونه  و 
خط مسلط در كانون هاى قدرت دو كشور مى باشد  
و  آمريكا  جمهورى  رياست  انتخابات  ديد  بايستى  و 
تشكيل دولت و كابينه جديد اسرائيل در آتيه به چه 
تثبيت يكى از اين دو ديدگاه  ميزان بر تقويت و يا 
تاثير مى گذارند، گرچه در هر دو حالت، صورت مسئله 

و اثرات زيانبار آن برجاى خود باقى خواهد ماند.

اهداف مورد نظر در طرح 
بزرگ" "خاورميانه 

در ادامه سخن به اين سئوال با اهميت مى پردازيم 
كه اساسا چه ملزوماتى اينان را بفكر چنين پروژه اى 
انداخت و يا هيئت حاكمه دو كشور چه اهدافى را در 

پس  آن جستجو مي كنند؟ 
ابتدا ضروريست تا به منظور دادن پاسخى متناسب 
ظاهرى  پوسته  شكافتن  جهت  مطروحه  پرسش   به 
طرح "خاورميانه بزرگ" و رسيدن به هسته مركزى 
از  متحده  اياالت  يهوديان  كه  كنيم  يادآورى  آن 
پرنفوذترين ساكنين اين سرزمين به حساب مى آيند 
اش   اقتصادى  شكوفائى  و   رشد   آمريكا  واقع  در  و 
و  داران  سهام  داند.  مى  مهاجر  يهوديان  مديون  را 
بزرگ  هاى  شركت  و  معتبر  هاى  كمپانى  صاحبان 
كالم  يك  در  و  اند  يهودى  كشور  اين  در  تجارى 
يهوديان  را  آمريكا  بورژوازى  بخش   ترين  قدرتمند 
سرمايه  گردش   و  حضور  بدون  دهند.  مى  تشكيل 
آمريكا  اقتصاد  زدن  بهم  چشم  يك   در  آنان  هاى 
شد.  خواهد  ورشكستگى  حتى  و  ركود   دستخوش  
اجراى  به  مكلف  و  ملزم  سفيد  كاخ  اعتبار  بدين 
پرشأن  صهيونيست هاى  طرف  از  رهنمودى  هر 
ذكر  با  است.  حكومتى  دستگاه  در  مرتبت  و 
برمى گرديم.   سئوال  پاسخ  به  نكته  اين 
ديگر  اقتصادى  هاى  غول  بر  گشتن   چيره  انديشه 
در رقابت فشرده ى بازار جهانى و بازگشت بدوران 
دهه  از  ميالدى  هفتاد  و  شصت  هاى  دهه  پررونق 
پايانى قرن بيستم مشغوليت فكرى 
نئوكنسرواتيو  هاى  استراتژيست 
را  متحده  اياالت  كار  محافظه  و 
بخود اختصاص  داده بود كه مآال 
طرح مورد بحث از آن زائيده شد 
نتيجه  شود  مى  بسادگى  بنابراين 
مشترک  مقاصد   تامين  گرفت 
اسرائيل  و  آمريكا   دارى  سرمايه 
در منطقه بمثابه يك پيكره واحد  
دولت  نمودن  پرتوانتر  نيز   و 
نژادپرست اسرائيل  در مقام حافظ  
و پاسدار دستاوردهاى بورژوازى هر دو كشور آنهم با 
تضعيف و كوچك كردن كشورهاى خاورميانه عمده 
ترين اهداف تحت تعقيب در اين پروژه امپرياليستى 
مى باشند و همانگونه پيشتر آورديم پس  از حمله به 
اى  افتاده  جا  موقعيت  نيويورک  در  دوقلو  هاى  برج 
را در راستاى  اجراى آن پديد آورد و متاسفانه آنچه 
الحال  فى  و  پيوست  بوقوع  دهد  روى  بايست  نمى 

عراق  افغانستان  و  بيگناه در  مردم  چگونه  شاهديم 
هر روزه قربانى اميال  و مطامع بورژوازى آمريكا و 
اسرائيل مى گردند و به چه نحو ترور ، مرگ ، ناامنى 
و درگيرهاى قومى، مذهبى و فرقه اى تماما شيرازه 
چگونه  و   پاشيده  هم  از  كشورها  اين  در  را  مدنيت 
اميد به زندگى و آرامش  را از مردم اين دو سرزمين 

كامال ستانيده است.  

چشم انداز آتى
در  زدن  پا  و  دست  برغم  آمريكا  نيست  ترديدى   
در  محاسباتش   خوردن  برهم  و  عراق  منجالب 
و   نفرت  اوجگيرى   مهمتر  همه  از  و  افغانستان 
هاى  سياست  از  جهان  كل  و  منطقه  مردم  بيزارى 
به  دادن  پايان  پى  در  مصرانه  اش   طلبانه  جنگ 
نيست  حاضر  قيمتى  هيچ  به  و  برآمده  خود  رسالت 

از آن صرفنظر كند. 
اوضاع  روند  به  نگاه  با  و  استراتژى  اين  وجود  با 
سياسى خاورميانه مصائب بسيار بدترى از آنچه اينك 
ساير  انتظار  در  گذرد  مى  افغانستان  و  عراق  بر 
وحشيانه  حمله  است.  نشسته  منطقه  كشورهاى 
اسرائيل به نوار غزه و جنوب لبنان بخاطر  به اسارت 
درآمدن  دو سرباز اسرائيلى  و تائيد آن  توسط آمريكا 

و متحدينش  بر اين گفته گواهى مى دهد.  
آمريكا   امپرياليسم  پروژه  كارى  ادامه  ديگر  سوى  از 
تقويت  به  خاورميانه  در  اسرائيل  نژادپرست  رژيم  و 
براى  اعتبار  و  اتوريته  كسب  و  بنيادگرا  جريانات 
جمهورى  نظير  جنايتكارى  و  مستبد  هاى  حكومت 
اسالمى يارى مى رساند و اين خود به ضرر مبارزات 

آزاديخواهانه مردم منطقه و ايران است. 
تحليلگران  و  مفسران  هدفمند  تبليغات  برخالف 
غير  به  بزرگ"  "خاورميانه  پروژه  آمريكائى،  پرو 
و  تضعيف  به  نه  خرابى  خانه  و  كشتار  و  جنگ  از 
حامى  هاى  رژيم  و  اسالمى  تندرو  جريانات  انهدام 
را  دموكراسى  و  آزادى  نه  و  شد  خواهد  منجر  آنان 
با خود بهمراه دارد. حضور احزاب مرتجع مذهبى در 
تر  وسيع  و  عراق  و  افغانستان  هاى  حكومت  راس  
شدن ميدان مانور جريانات بنيادگرا خط بطالنى بر 
اين بيانات است . آنچه محرز  است طرح "خاورميانه 
هايش   شعله  رود  مى  كه  آتشيست  با  بازى  بزرگ" 
كل خاورميانه و محتمال  دنيا را بكام خويش  بكشاند.

اين  بر  مضاف   و  منطقه  سياسى  رويدادهاى  روند   
فاشيستى  دولت  و  آمريكا  امپرياليسم  سياه  سوابق 
اسرائيل در پايمال كردن موازين  و قوانين بين المللى 
و ماهيت ضد بشرى شبكه تروريستى القاعده و رژيم 

هاى سرمايه دارى منطقه همچون ايران ، 
سوريه و جريانات مرتجع تحت امر ايشان 
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 فرشيد شكرى

طرح امپرياليستى "خاورميانه بزرگ" تهديدى جدى براى منطقه
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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.
*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر ماخذ آزاد است.

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

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

* مطالب جهان امروز با برنامه "ورد فارسى" يا " واژه نگار" تاِيپ مى شود و حداكثر سقف مطالب ارسالى 
دو صفحه آ4 با سايز 14 است.

حاضر  بحران  در  درگير  طرفين  بعنوان 
عوامل و سازه هاى دخيل در چنين بيم 

و هراسى است.
چه بايد كرد؟

با درک وخامت اوضاع و سربرآوردن نشانه هاى 
راه  تنها  خاورميانه  در  بحران  شدن  حادتر 
بارتر،  فاجعه  رخدادهاى  وقوع  از  پيشگيرى 
به صحنه آمدن مردم ستمديده عراق، لبنان، 
افغانستان و پشتيبانى منطقه اى و فرامنطقه اى 
از صداى اعتراض  آنان است . توده هاى تحت 
ستم فلسطين و مردم صلح دوست و هوشيار 
اسرائيل مى بايد بازو در بازوى  همديگر نقشه 
و  ها  صهيونيست  و  امپرياليست ها  مشترک 
فوندامنتاليست و تندرو  حادثه جوئى جريانات 
صلحى  بانى  خود  و  نموده  خنثى  را  اسالمى 

واقعى  و همزيستى مسالمت آميز شوند. 
راديكال،  و  چپ  نيروهاى  ميان  اين  در 
مدنى  هاى  انجمن  بشر،  حقوق  سازمان هاى 
هاى  تشكل  و  كودكان  و  زنان  حقوق  مدافع 
منطقه  دركشورهاى  دانشجوئى  و  كارگرى 
و  نمودن  آگاه  در  اى  عمده  سهم  قادرند 
اشغالگرى،  جنگ،  عليه  توده ها  سازماندهى 
تروريسم و در نهايت دگرگونى وضعيت كنونى 

را برعهده گيرند. 
كمونيست،  و  چپ  احزاب  ايران  در  همچنين 
جنبش  هاى كارگرى، زنان، جوانان و جنبش  
انقالبى كردستان در كنار مبارزه عليه جمهورى 
اسالمى  و درهم شكستن  تبليغات گمراه كننده  
و  بورژوا_ليبرال  جريانات  و  احزاب  مسموم  و 
غير دموكراتيك  طرح  هوادار  ناسيوناليست 
شكل  به  مجدانه  بايد  بزرگ"  "خاورميانه 
گيرى جبهه اى متحد در ايران و منطقه برضد 
سياست هاى توسعه طلبانه آمريكا و اسرائيل 
كرده  كمك  مذهبى  بنيادگرائى  همچنين  و 
راديكال  بخش   حمايت  از  آنرا  كنند  سعى  و 
آنتى  جنبش   و  جنگ  ضد  جهانى  جنبش  

گلوباليزاسيون برخوردار نمايند.
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 بنا به خبرى كه بدستمان رسيده است، نيروهاى گارد ويژه اعزامى از شهر همدان و ديگر شهرهاى اطراف سنندج، 
امروز شنبه چهارم شهريور ماه به محل استقرار كارگران اعتصابى پر ريس حمله كردند . ابتدا آنها را در چادرى محاصره 
و از هرگونه ارتباط آنها با دنياى خارج از خود جلوگيرى كردند . ساعت سه بعد ازظهر نيروهاى سركوبگر رژيم با گاز 
اشك آور و باتون به كارگران اعتصابى حمله ور شدند و تعدادى از آنان را دستگير نموده و توسط سه دستگاه اتوبوس 
قصد انتقال كارگران دستگير شده را داشتند كه با مقاومت آنان و اعتراض خانواده ها و ساير كارگران و مردم روبرو 
شدند . در نتيجه اين كشمكش تعدادى از كارگران دستگير شده موفق به فرار شدند اما نيروهاى امنيتى رژيم بقيه 
كارگران دستگير شده را به مكان نامعلومى بردند . در حال حاضر نيروهاى رژيم دور و بر آن محل را در محاصره دارند .

و  تصميم  اعالم  ضمن  بودند  كرده  صادر  امروز  كه  اطالعيه ائى  طى  اعتصابى  كارگران  كه  است  ذكر  به  الزم   
پافشارى بر ادامه اعتصاب تارسيدن به خواستهايشان، از مردم سنندج خواسته بودند كه به حمايت از آنها برخيزند.
كومه له ضمن محكوم كردن حمله نيروهاى گارد ويژه به كارگران و پشتيبانى از خواستهاى كارگران اعتصابى 
پر ريس سنندج ، مردم مبارز و مقاوم شهر سنندج  را فراميخوانيم  كه به حمايت از كارگران اعتصابى ريسندگى 
گردد. خواستهايشان  تحقق  از  مانع  انها  عليه  دولت  و  كارفرما  مشترک  توطئه  نگذارند  و  برخواسته  ريس  پر 

                نمايندگى كومه له در خارج از كشور
2006 / 8/ 26                         

حمله نيروهاى گارد ويژه به كارگران اعتصابى
 ريسندگى پر ريس در سنندج

اين شماره جهان امروز به جاى 8 صفحه
 در 12 صفحه منتشر مى شود.


