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در شماره قبلى بخش اول مصاحبه جهان امروز را با صالح مازوجى عضو كميته 
مركزى حزب كمونيست ايران و كومه له درباه مباحث كنگره دوازدهم كومه له، 
درج گرديد. در اين شماره بخش دوم و پابانى اين مصاحبه را مالحظه مى كنيد:

جهان امروز: ضرورت طرح برنامه حاكميت انقالبى 
براى كردستان كه قبال به آن اشاره كرديد از كجا 
بيشتر  آن  مشخصات  مورد  در  است،  شده  ناشى 
توضيح دهيد.  به چه دليل طرح آن در اين كنگره 

مطرح شده است؟

بارى  اولين  اين  كنم،  مى  شروع  شما  سئوال  آخر  بخش  از  مازوجى:  صالح 
نيست كه مسئله حاكميت شورايى در كردستان در كنگره هاى كومه له مطرح 
مى شود. مبارزه براى برقرارى يك حكومت انقالبى و شورايى همواره يكى 
بوده  كردستان  جنبش  در  كومه له  سوسياليستى  استراتژى  اساسى  اركان  از 
است. تا جايى كه به ياد دارم در كنگره چهارم كومه له هم همين موضوع 
مورد بحث قرار گرفت و در همين رابطه كميته مركزى موظف گرديد تا بيانيه 
حقوق پايه اى مردم زحمتكش را كه تحت يك حاكميت انقالبى بايد به اجرا 
در آيد را تهيه و تدوين كند، كه اين بيانيه در اسناد تشكيالت موجود است، 
بعدا بصورت شفاف تر از گذشته در مباحث كنگره ششم كومه له در بهار سال 
1367  و در قطعنامه استراتژى ما در جنبش كردستان كه در همين كنگره به 

تصويب رسيد بدان پرداخته شده است.
مبارزه براى تحقق يك حكومت انقالبى و شورايى در كردستان بعنوان يكى 
از اركان استراتژى ما در كردستان بر كليه وظايف ما در مراحل مختلف جنبش 
مبارزه  اين  مختلف  مراحل  طول  در  البته  دارد.  نظارت  كردستان  انقالبى 
نيروهاى  قواى  توازن  و  سياسى  اوضاع  طبقاتى،  مبارزه  شرايط  است  ممكن 
اجتماعى در جامعه اتخاذ تاكتيك هاى متفاوتى را در دستور كار ما قرار دهد، 
اما استراتژى برقرارى حكومت انقالبى و شورايى در كردستان براى ما غير 

قابل تجديد نظر است.
بحث  طرح  ضرورت  با  رابطه  در  شما  سئوال  از  بخش  اين  به  پاسخ  در  اما 
حاكميت انقالبى در كردستان در كنگره دوازدهم كومه له بايد بگويم، به هر 
ميزان كه چشم انداز سرنگونى جمهورى اسالمى و بر چيده شدن بساط نيروها 
و حاكميتش در كردستان  نزديك تر مى شود، ما بايد تصوير روشن ترى از 
مردم  و  زحمتكشان  و  كارگران  مقابل  در  آن  واقعى  معناى  و  پيروزى  افق 
ستمديده كردستان ترسيم كنيم. اگر از هم اكنون ما تصوير روشنى از معناى 
پيروزى، چگونگى حاكميت انقالبى و شورايى، چگونگى تحقق خواست ها و 

مطالباتشان به مردم كردستان ندهيم و كارگران و مردم ستمديده 
كردستان را حول آن بسيج نكنيم چه تضمينى وجود دارد كه بر سر 

يازدهم سپتامبر 2001  براى مردم 
آمريكا و جهان، يك روز فراموش 
نشدنى است. فاجعه اى كه در اين 
اقدام  نظر  از  هم  افتاد،  اتفاق  روز 
تروريستى،  جديد  كامال  هولناک 
استراتژى  هم  و  انسانى  تراژدى 
تاثير  و  فاجعه  اين  بدنبال  آمريكا، 
آن بر جهان، از مهم  ترين تحوالت 
شمار  به  يكم  و  بيست  قرن  آغاز 
مى آيد. تحوالتى كه دستاوردهاى 
و  كارگران  مبارزه  گذشته  دوره 
مردم آزادى خواه را زير پا گذاشت 

و دهه ها به عقب برگرداند.
بهرام  امروز،  جهان  شماره  اين  در 
رحمانى به مناسبت  گذشت 5 سال از 

اين  واقعه،  نگاهى بر اين رويداد  و بازتاب و تاثيرات منفى آن  دارد.     در صفحه 5 

اگر مسئله تغيير شرايط زندگى و كار 
ايران  زحمتكش  و  كارگر  توده هاى 
تمام  عمومى  رفاه  مسئله  اگر  است، 
كارگران  باشد،  جامعه  شهروندان 
مى دهند  انجام  كه  كارى   ازاى  در 
حقوق كامل خود را بگيرند و در ايام 
بيكارى نيز دولت موظف به پرداخت 
كامل بيمه بيكارى باشد، اگر مسئله 
اجتماعى،  سياسى،  فعاليت  آزادى 
فرهنگى كارگران است و ده ها مورد 
به  مستقيما  كه  قبيل  اين  از  ديگر 
مربوط  كارگران  كار  و  زندگى  سطح 
چاره اى  ايران  كارگران  مى شود، 
ندارند جز اين كه در سطح سراسرى 

خود را  متشكل كنند و تشكل  بزرگ و سراسرى خود را بوجود آورند. 

يازدهم سپتامبر: جنايت به بشريت!

 ضرورت تشكل هاى توده اى و طبقاتى
كارگران در شرايط كنونى!

كارگران "ايران خودرو ديزل" اعتصاب و مبارزه 
متحدانه خود را پيروزمندانه به پايان رساندند
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مردم كردستان همان نيايد كه بر سر مردم 
ايران پس از سرنگونى شاه آمد. چه كسى 
از  بعد  كردستان  مردم  كه  مى كند  تضمين 
سه دهه مبارزه و تحمل اين همه مصائب و جنگ و 
مشقات به خواست ها و مطالبات عادالنه خود برسند. 
چه كسى تضمين مى كند كه بر سر مردم كردستان 
سرنگونى  از  بعد  عراق  مردم  سر  بر  كه  نيايد  همان 

ديكتاتورى صدام آمد.
فراموش نكنيم كه ما تجربه انقالب بهمن 57 ايران 
اساسا  شاه  ديكتاتورى  حاكميت  دوره  در  داريم.  را 
فاقد   تنها  نه  كارگر  طبقه  سياسى  خفقان  دليل  به 
تشكل هاى طبقاتى و توده اى خود بود تا با اتكا به 
آنها با صف مستقل در قيام توده اى 57 شركت كند 
تصوير  هيچ  بلكه  يابد،  حضور  سياسى  صحنه  در  و 
روشنى هم از افق پيروزى قيام نداشتند و يا دقيق تر 
بگويم يك تصوير روشن از معناى پيروزى انقالب 
بود.  نشده  تبديل  مردم  توده هاى  عمومى  شعور  به 
بود  انقالب  پيروزى  از  روشن  افق  يك  غياب  در 
كه جريان مذهبى با اتكا به مكانيسم هاى قدرت و 
نفوذى كه تحت حاكميت رژيم شاه در اختيار داشت 
از  وسيعى  بخش  در  را  خود  ارتجاعى  افق  توانست 
قدرت هاى  پشتيبانى  به  اتكا  با  و  بگستراند  جامعه 
محركه  نيروى  كه  را  ايران  انقالب  امپرياليستى 
درهم  را  بودند  زحمتكش  هاى  توده  و  كارگران  آن 

بشكند.
فردا  ديگرى  اشكال  در  سناريو  اين  بگذاريم  نبايد 
ما  اينكه  بويژه  شود.  تكرار  نيز  ايران  كردستان  در 
كردستان  جامعه  كه  كنيم  مى  فعاليت  شرايطى  در 
نيروهاى  و  احزاب  است.  يافته  تحزب  جامعه اى 
فعاليت  و  هستند  موجود  كردستان  در  بورژوايى 
را  خودشان  تصوير  حاال  همين  از  دارند  و  مى كنند 
القا  عمومى  افكار  به  كردستان  جنبش  پيروزى  از 
مى كنند. اين نيروها مى خواهند استقرار يك حكومت 
فدراتيو پارلمانى را به عنوان شكل و محتواى پيروزى 
به مردم قالب كنند. اينها به مردم مى گويند كه يك 
حكومت فدراتيو مبتنى بر سيستم پارلمانى آن شكلى 
مردم  دخالت  نحو  بهترين  به  كه  است  حاكميت  از 
كند.  مى  تامين  را  جامعه  اداره  و  سياسى  امور  در 
پارلمانى  فدراتيو  حكومت  حاكميت  تحت  مى گويند 

مردم به خواست هايشان خواهند رسيد.
نيروهاى  تبليغات  و   گويى ها  وارونه  اين  مقابل  در 
آلترناتيو  و  گفت  مردم  به  را  حقيقت  بايد  بورژوايى 
قرار  آنان  مقابل  در  را  شورايى  و  انقالبى  حاكميت 
وعده  نيروها  اين  كه  پارلمانى  فدراتيو  حكومت  داد. 
آن را مى دهند، توده هاى محروم جامعه را از دستگاه 
بر  حاكميت  و  جامعه  مستقيم  مديريت  و  امور  اداره 
سرنوشت خويش دور نگاه مى دارد. و بدين شيوه حق 
حاكميت سياسى را از توده هاى مردم مى گيرند و آن 
را به نمايندگان منتخب در پارلمان تفويض مى كنند، 
نمايندگانى كه راى دهندگان هيچ كنترلى بر عملكرد 
آنها ندارند. در نظام هاى پارلمانى راى دهندگان هر 

مى  راى  هاى  صندوق  پاى  به  بار  يك  سال  چند 
روند تا با ريختن راى هاى خود عمال از ايفاى نقش 
كناره  جامعه  سياسى  حاكميت  و  اداره  در  مستقيم 
گيرى كنند. در نظام پارلمانى اگر راى دهندگان بر 
هم  پارلمان  نمايندگان  ندارند،  كنترلى  هيچ  پارلمان 
اجراى  چگونگى  و  اجرايى،  قدرت  بر  كنترلى  هيچ 
اختيارات  پارلمان  ندارند.  مى گذرانند  كه  قوانينى 
ارگان هاى  دست  در  واقعى  قدرت  و  دارد  محدودى 
سازمان هاى  و  پليس  ارتش،  وزارتخانه ها،  اجرايى، 
به  پارلمان  ها  دمكراسى  اين  در  دارد.  قرار  امنيتى 
بورژوايى  احزاب  سياسى  مانور  و  مجادالت  محل 
تبديل مى شود و ارگان هاى اجرايى قدرت و حاكميت 
كه  پارلمانى  نظام  در  مى كنند.  اعمال  را  بورژوايى 
نيروهاى بورژوايى آن را وعده مى دهند هر چند سال 
يك بار نمايندگان پارلمان عوض مى شوند، دولت ها 
تغيير مى كنند، اما ساختار اركان اصلى قدرت يعنى 
باقى  نخورده  دست  امنيتى  دستگاه  و  پليس  ارتش، 
مى مانند. به همين داليل ساده است كه توده هاى 
و  خواست ها  پارلمان  مجراى  از  توانند  نمى  مردم 

مطالبات خود را به كرسى بنشانند.
نيروهاى  تصويرى كه  ترديدى نيست اگر  بنا براين 
بورژوايى از افق پيروزى در كردستان مى دهند تحقق 
حكومتى  كه  كردستان  فدرال  حكومت  و  كند  پيدا 
بورژوايى است سر كار بيايد، روشن است كه از همان 
چه  به  كردستان  ستمديده  مردم  "پيروزى"  فرداى 
سرنوشتى دچار مى شوند. كارگران، فقرا و محرومان 
بلكه  داشت  نخواهند  سهمى  آن  در  تنها  نه  جامعه 
فدرال  حكومت  قواره  در  بورژوايى  نيروهاى  اين بار 
كردستان پرچم ملى، افسانه هاى ملى و سرود ملى را 
بعنوان ابزارى براى تحميق كارگران و مردم تهيدست 
و محروم جامعه بكار مى گيرند. اين بار مردم كارگر و 
زحمتكش و محروم جامعه بايد براى ميهن خود بيشتر 
كار كنند، بيشتر ماليات بدهند، كمتر مصرف كنند و 
اعتصاب  و تظاهرات هم راه نيندازند. حكومت فدرال 
خواهد  اكثريت  بر  جامعه  اقليت  حكومت  كردستان 
جامعه،  نخبگان  فقط  كه  بود  خواهد  حكومتى  بود، 
سران احزاب در قدرت مى توانند موقعيت هاى كليدى 

آن را بدست بگيرند.
اين  به  نمى خواهند  كردستان  ستمديده  مردم  اگر 
فكر  در  اكنون  هم  از  بايد  آيند،  گرفتار  سرنوشت 

انقالبى  حاكميت  پايه ريزى 
و  كارگران  باشند.  خودشان 
ستمديده  مردم  و  زحمتكشان 
فكر  در  بايد  كردستان 
پايه ريزى دولتى باشند كه هر 
رخت شو  زن  هر  ساده،  كارگر 
و هر زحمتكش بى سوادى هم 
را  آن  قدرت  اهرم هاى  بتوانند 
در دست بگيرند و مستقيما در 
جامعه  اداره  و  سياسى  حيات 

نقش ايفا كنند.
كردستان  در  انقالبى  حاكميت  براى  كومه له  برنامه 
مى خواهد امكان پذيرى پايه ريزى همچون حاكميتى 
را، حاكميت شورايى را به مردم نشان دهد و آن را به 
شعور عمومى مردم كردستان تبديل كند تا كمتر از 

آن را پيروزى ندانند و به كمتر از آن تن ندهند.
برنامه كومه له براى حاكميت انقالبى مى خواهد به 
مردم بگويد كه امر حاكميت در كردستان آزاد شده، 
ستمديده  مردم  و  كارگران  چراى  و  چون  بى  حق 
كردستان است و كومه له حاضر نيست با هيچ حزب 
و گروهى بر سر تقسيم قدرت در آينده وارد مذاكره 

و گفتگو شود.
برنامه كومه له براى حاكميت انقالبى در كردستان 
بساط  شكستن  هم  در  با  كه  دهد  نشان  خواهد  مى 
اسالمى  جمهورى  سركوب  ماشين  و  حاكميت 
فقير  مردم  و  زحمتكشان  و  كارگران  كردستان،  در 
مى دهند  تشكيل  را  جامعه  اكثريت  كه  محروم  و 
بگيرند.  دست  در  را  قدرت  هستند  قادر  و  مى توانند 
كه  است  شورايى  دولت  اين  دهد  نشان  مى خواهد 
امكان شركت و دخالت وسيع ترين توده ها را در امر 
حاكميت فراهم مى آورد. در حكومت شورايى همه 
افراد جامعه عضوى از دولت محسوب مى شوند و در 

سازمان دولت جاى دارند.
برنامه  كه  شوراها  بر  مبتنى  انقالبى  حاكميت  در 
كومه له بر آن تاكيد دارد، مردم در شوراهاى محلى 
متشكل هستند و قدرت واقعى را در دست دارند و هر 
زمان كه اراده كنند، مى توانند نمايندگان خود را فرا 
بخوانند و بر كنار كنند و بدين شيوه همه تشريفات 
بر  رخت  انتخابات  از  بوركراتيك  هاى  محدوديت  و 

مى بندد. 
حكومت شورايى از آنجا كه حق آزادانه عزل انتخاب 
شوندگان را در هر زمانى به مردم مى دهد و تا زمانى 
كه اين مكانيسم عمل كند فساد ناپذير است. و بدين 
حكومت هاى  مزمن  بيمارى  كه  ادارى  فساد  طريق 
براى  مجرايى  هيچ  اينكه  بدليل  است  بورژوايى 
عمل  آنها  در  جامعه  اداره  در  مردم  مستقيم  دخالت 

نمى كند براى هميشه رخت بر مى بندد.
سياسى  و  ادارى  مقامات  كليه  شورايى  حكومت  در 
هرگاه  و  مى شوند  انتخاب  مردم  توسط  قضايى  و 
زمانى  هر  در  كنند،  اراده  كنندگان  انتخاب  اكثريت 

قابل عزل هستند. مسئولين در باالترين رده 



نيمه دوم شهريور 1385- نيمه دوم سپتامبر 2006شماره 177 - صفحه 3جهان امروز

هاى حكومت شورايى بعنوان خدمتگذار مردم 
عمل كرده و حقوقى معادل حقوق يك كارگر 
مردمى كه در  ترتيب  بدين  كنند.  دريافت مى  ماهر 
نظام شورايى متشكل مى شوند خود هم قانون گذار 

و هم مجرى قانون مى شوند.
بر  انقالبى  حاكميت  براى  كومه له  برنامه  در  آنچه 
در  كه  است  شورايى  حاكميت  شود  مى  تاكيد  آن 
در  و  شوراها  نمايندگان  سراسرى  كنگره  آن  راس 
پايين ترين سطح آن شوراهاى محلى شهر و روستا 
مستقيما  شورايى  سيستم  طريق  از  و  دارند  قرار 
بعنوان عضوى از دولت در امر حاكميت نقش فعال 
دارند و از طريق نمايندگان خود در سطوح مختلف، 
در  سراسرى  و  محلى  ايالتى،  ناحيه اى،  كنگره هاى 
همه عرصه هاى فعاليت اجتماعى دخالت مى كنند.
نيروى مسلح محلى تحت فرماندهى كنگره سراسرى 
مردم  دستاوردهاى  از  دفاع  به  مربوط  امور  شوراها 
كردستان را در مقابل تعرض دولت مركزى و يا هر 
نيروى ديگرى بر عهده خواهد داشت. اين نيرو حق 
هيچ گونه دخالتى در امور داخلى كردستان را نخواهد 

داشت.
كومه له مى كوشد برنامه سياسى خود براى حاكميت 
انقالبى در كردستان را  از هم اكنون ارائه و در موقع 
مردم  سراسرى  نمايندگان  شوراى  تاييد  به  خود 
اجرا  مورد  به  را  آن  بالفاصله  تا  برساند  كردستان 

بگذارد. 
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.
مردم  سرنوشت  تعيين  حق  شده  آزاد  كردستان  در 
و  ايران  از  شدن  جدا  آزادى  معنى  به  كردستان 
شرايط  و  شد   خواهد  تامين  مستقل  دولت  تشكيل 
الزم براى استفاده آگاهانه از اين حق فراهم مى شود. 
مردم كردستان مى توانند با تامين عملى و يا رسمى 
گنجانده شده است، در  شرايطى كه در برنامه فوق 
چهارچوب ايران باقى بمانند و يا دولت مستقل خود 
نظر  نقطه  از  شوند.  جدا  ايران  از  و  داده  تشكيل  را 
ما چنانچه مردم كردستان تصميم بگيرند در شرايط 
وجود يك حكومت كارگرى و يا شرايطى دموكراتيك 
باقى  ايران  كشور  چهارچوب  در  ايران  در  انقالبى  و 
گرفتن  پيش  در  با  و  فوق  شرايط  تحقق  با  بمانند 
گونه  هر  فرهنگى  و  آموزشى  آگاهانه  سياست هاى 
ناهماهنگى ميان مليت هاى مختلف و از جمله مردم 
كرد و غير كرد زوال مى يابد و هويت انسانى افراد 
متعلق به مليت هاى مختلف و راه در هم آميختن آنها 
هموارتر مى گردد. چنين جامعه اى با پديده ستم ملى 

بيگانه خواهد شد.

جهان امروز: فعاليت علنى و قانونى 
فعاليت هاى  در  جايگاهى  چه 

جارى  مبارزات  در  و  كومه له 
كنگره  دارد؟  كنونى  شرايط  در 
اين  به  اندازه  چه  تا  دوازدهم 
ناظر  استراتژى  پرداخت؟  مسئله 

بر اين فعاليت ها چيست؟

صالح مازوجى:  با رشد مبارزات كارگرى و توده اى در 
سال هاى اخير طيف نسبتا وسيعى از فعالين كارگرى، 
در  توده اى  مبارزات  فعالين  و  زنان  جنبش  فعالين 
كردستان به جلو صحنه مبارزه آمده اند كه در جريان 
آبديده  و  يافته  پرورش  خود  فعاليت هاى  و  مبارزه 
كنونى  شرايط  در  مبارزه  خم هاى  و  پيچ  و  اند  شده 
را به خوبى مى شناسند. بسيارى از اين فعالين بدون 
اينكه هيچ رابطه تشكيالتى با كومه له داشته باشند 
در جريان عمل و تجربه مبارزاتى همسوئى خود را با 
اهداف و سياست هاى كومه له نشان داده اند. رابطه 
معنوى  و  سياسى  رابطه  يك  فعالين  اين  با  كومه له 
است. با حضور اين فعالين كه چهره هاى محبوب و 
سرشناس در ميان مردم هستند، عمال پاى كومه له 
كردستان  شهرهاى  در  علنى  فعاليت هاى  عرصه  به 

باز شده است.
كنگره بر اهميت اين عرصه از فعاليت براى كومه له 
تاكيد كرد، چون همه ما واقفيم كه امر پيشبرد يك 
خشت  روى  خشت  با  تنها  سوسياليستى  استراتژى 
گذاشتن در عرصه فعاليت زير زمينى پيش نمى رود.
استراتژى  همان  فعاليت ها  اين  بر  ناظر  استراتژى 
كارگر  طبقه  نيروى  به  اسالمى  جمهورى  سرنگونى 
آگاه و متشكل در سازمان هاى طبقاتى خود و نيروى 
جنبش توده اى است. ما تنها سرنگونى طلب نيستيم ، 
ما مى خواهيم پروسه اى از سرنگونى رژيم جمهورى 
در  كه  ببريم  پيش  به  و  كنيم   تقويت  را  اسالمى 
آگاهى،  لحاظ  از  كارگر  طبقه  آن،  پيشرفت  نتيجه 
و  روزانه  معاش  لحاظ  از  حتى  و  سازمانى  لحاظ  از 
تامين  زندگى، مداومًا در شرايط بهترى قرار بگيرد 
هر  از  اسالمى  جمهورى  عقب نشينى  گام  هر  با  و 
لحاظ موقعيتى بهتر بدست بياورد و در توازن قواى 
يك  در  اگر  كه  طورى  به  بگيرد.  قرار  مساعدترى 
شرايط انقالبى ملزومات سرنگونى اين رژيم فراهم 
آمد يا قدرت سياسى را كسب كند و حكومتى كارگرى 
تشكيل دهد يا تحقق بخشى از خواست هاى خود را 

تحميل كند.
اما براى فعاليت در اين عرصه تنها شفافيت در بيان 
استراتژى سياسى كافى نيست، بلكه داشتن تحليل 
و ارزيابى واقع بينانه از اوضاع و شرايطى كه در آن 
مبارزه مى كنيم و اتخاذ سياست و تاكتيك درست و 
تعيين وظايف دقيق در همين راستا از اهميت تعيين 
كننده برخوردار است. گرايش راديكال و سوسياليستى 
هاى  جنبش  درون  در  كه  نيست  گرايشى  تنها 
اجتماعى حضور دارد و مى خواهد مهر خود را به اين 
جنبش ها بزند، بلكه گرايشات مختلف بورژوازى هم 

هستند كه بر همين بستر فعاليت مى كنند و براى به 
بيراهه كشاندن اين جنبش ها فعاليت مى كنند. روحيه 
عمل  بشدت  ها  جنبش  اين  درون  در  امكان گرايى 

مى كند و گرايشات بورژوايى از آن تغذيه مى كنند.
بعنوان مثال اگر جنبش كارگرى در ابعاد سراسرى را 
در نظر بگيريم، مى بينيم در حالى كه يك گرايش 
تشكل هاى  تا  مى كوشد  سوسياليست  و  راديكال 
طبقاتى كارگران را به عنوان ابزار موثر تحقق منافع 
امروز و فرداى طبقه كارگر در مبارزه ضد سرمايه دارى 
هم  ديگرى  گرايش هاى  حال  همان  در  كند،  برپا 
از  را  كارگرى  تشكل هاى  مى خواهند  كه  هستند 
كارگران  كه  كنند  ريزى  پايه  نحوى  به  ابتدا  همان 
غرق  روزمره  كوچك  رفرم هاى  براى  مبارزه  در  را 
خدمت  در  عمًال  خود  بوروكراتيك  ساختار  با  و  كند 
كنترل نيروى كار و دور نگه داشتن طبقه كارگر از 
تاثيرات حركت سوسياليستى و راديكال قرار بگيرد. 
مى كنند.  كار  واحدى  بستر  بر  گرايش ها  اين  همه 
همه از فعالين داراى نام و اعتبار و پيشينه مبارزاتى 
فراوانى  بينابينى  كارگرى  فعالين  مى گيرند.  بهره 
هستند كه گاه در اين جبهه و گاه در آن جبهه قرار 
به  مشترک  بستر  اين  در  كارگران  گرفت.  خواهند 
دارند.  نياز  بسيارى  كاردانى  و  انعطاف  و  هوشيارى 
ايدئولوژيك  يا  و  گونه  شعار  موضع گيرى هاى  با 

نمى توان حريف را از ميدان خارج كرد. 
در  كارگرى  پيشروان  و  فعالين  آنچه  ميان  اين  در 
يك  داشتن  باشند،  داشته  نظر  مد  بايد  كردستان 
كارگرى  جنبش  موقعيت  از  واقع بينانه  ارزيابى 
جنبش  كه  است  واقعيت  اين  است.  كردستان 
مه 1383  ماه  اول  وقايع  بدنبال  كردستان  كارگرى 
پا به مرحله جديدى نهاده است.  در همين دوره ما 
شاهد اتحاد و همبستگى كارگرى با دستگير شدگان 
اول ماه مه شهر سقز چه در كردستان و چه در سطح 
سراسرى بوديم، شمارى از اين پيشروان و فعالين به 
كارگرى  جنبش  محبوب  و  شده  شناخته  چهره هاى 
ايران تبديل شدند. از طرف ديگر اعتصابات هر ساله 
و  اعتصاب  پزخانه ها،  كوره  كارگران  پيروزمندانه  و 
و  شاهو  و  نساجى  كارخانه هاى  كارگران  مبارزات 
آكسيون هاى  و  مراسم  برگزارى  سنندج،  پرريس 
كارگرى  فعالين  از  نفر  ها  ده  حضور  مه،  ماه  اول 
عمومى  مجامع  در  كردستان  مختلف  شهرهاى 
كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل هاى كارگرى و 
راه  سر  معضالت  و  تجارب  با  آنها  نزديك  آشنايى 
جنبش كارگرى در ابعاد سراسرى همه و همه اينها 
نشان از ظرفيت ها و پتانسيل باالى جنبش كارگرى 
كردستان دارد.  در جنبش كارگرى كردستان بدليل 
بى ريشه بودن و ضعف گرايش رفرميستى، گرايش 
سوسياليستى حرف آخر را مى زند. كارگران كردستان 
مدتهاست كه راه برگزارى مراسم غيردولتى اول ماه 
در  كه  را  كارگرى  اعتصاب  اند،  داده  نشان  را  مه 

قوانين جمهورى اسالمى ممنوع اعالم شده 
را به سالح اصلى خود در مبارزه با كارفرما 
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تبديل كرده اند. اكنون مدتهاست زمان آن 
درس  با  كردستان  كارگران  كه  رسيده  فرا 
گرفتن از كارگران شركت واحد دست اندركار 
عملى ايجاد تشكل هاى طبقاتى و توده اى كارگران 
شوند. كارگران شركت واحد به جنبش كارگرى ايران 
نشان دادند كه در دل خفقان جمهورى اسالمى هم 
و  است،  پذير  امكان  كارگران  طبقاتى  تشكل  ايجاد 
بود.  پيروزى  يك  ايران  كارگرى  جنبش  براى  اين 
برپايى  با  كه  است  كردستان  كارگران  نوبت  اكنون 
تشكل هاى طبقاتى خود اين پيروزى را به واقعيتى 
برگشت ناپذير تبديل كنند. فعالين و پيشروان جنبش 
كارگرى در كردستان از اعتبار اجتماعى و ظرفيت و 
كارگران  اتحاديه  اكنون  هم  كه  برخوردارند  توانايى 
را  كردستان  ساختمانى  كارگران  سنديكاى  و  بيكار 

برپا دارند.
كه  كرد  تاكيد  نكته  براين  مبحث   اين  در  كنگره   
سازى،  پرونده  با  اسالمى  جمهورى  رژيم  چگونه 
منتسب كردن فعالين عملى به ارتباط تشكيالتى با 
كومه له تالش مى كند كه  فعاليت مخالفان خود را از 

سطح علنى به فعاليتى زير زمينى به عقب براند.
و  ها  داده  به  اتكا  با  تا  كرد  تالش  ادامه  در  كنگره 
تجارب تاكنونى اصول ناظر بر فعاليت علنى و قانونى 
اين  مشروح  كه  كند  تبيين  بيشترى  جزئيات  با  را 

بحث ها بزودى در سطح علنى منتشر خواهد شد.
كنگره در خاتمه اين بحث اثباتا بر ادامه سياست هاى 
تاكنونى در مورد تشكل هاى غير دولتى در كردستان 

تاكيد نمود.

جهان امروز: كنگره دوازدهم كومه له 
طيف هاى  موقعيت  از  ارزيابى  چه 
در  آيا  داشت؟  اپوزيسيون  اصلى 
مطرح  كنگره  در  بحثى  رابطه  اين 
رابطه  شد؟ اگر ممكن است در اين 
نشريه  خوانندگان  براى  توضيحاتى 

جهان امروز بدهيد.

دانيد  مى  هم  خودتان  كه  همانطور  مازوجى:  صالح 
جنبش  سراسرى  بعد  در  اپوزيسيون  اصلى  جبهه  دو 
هم  كنگره  در  كه  هستند  ايران  ليبرال هاى  و  چپ 
جريانى  ايران  ليبرال هاى  گرفتند.  قرار  بحث  مورد 
نسبتا  و  ناهمگون  طيف  و  هستند  بورژوايى  ماهيتا 
گرفته  اكثريت  فدائيان  جريان  از  نيروها،  از  وسيعى 
تا بقاياى جبهه ملى و حزب توده، عناصر سابقا چپى 
كه بدنبال فروپاشى اروپاى شرقى از فرط ابهاماتشان 
در مورد كمونيسم، به آغوش ليبراليسم در غلطيدند 
و نيروهايى كه در همايش جمهورى خواهان برلين 
و پاريس گرد آمدند، را در بر مى گيرد. اين بخش از 
اپوزيسيون ليبرال به دنبال شكست اصالح طلبان در 
درون حاكميت جمهورى اسالمى، اميد خود به اصالح 
رژيم را از دست داده اند. اين نيروها در شرايط كنونى 
فشارهاى  به  اساسا  سياسى  قدرت  به  خزيدن  براى 

اميد  اسالمى،  جمهورى  بر  آمريكا  بويژه  و  غرب 
بسته اند، تا بلكه بتوانند با اتكا به حمايت و پشتيبانى 
آنها انقالب مخملى در ايران راه بيندازند و موجبات 

نقل و انتقال قدرت از باال را فراهم آورند.
آنها نه ليبرال هاى كالسيك بورژوازى در چند سده 
گذشته كه پرچمداران دمكراسى عصر خود بوده اند، 
ما  عصر  در  جهانى  نئوليبراليسم  دنبالچه هاى  بلكه 
هستند و در عمل از همين روند تبعيت خواهند كرد. 
استراتژى سياسى و برنامه هاى اقتصادى ليبراليسم 
ايران جز خارج ساختن سرمايه دارى ايران از بحران 
اقتصاد  توسعه  و  رشد  راه  سر  بر  موانع  برداشتن  و 
نئوليبراليسم  الگوهاى  مطابق  ايران  سرمايه دارى 

اقتصادى، چيز ديگرى نيست. 
اپوزيسيون ليبرال رقيب اصلى كمونيست ها و جريان 
كارگرى،  جنبش  درون  در  سوسياليستى  راديكال 
كه  هستند،  دانشجويى  جنبش  و  زنان  جنبش 
جمهورى اسالمى تا حدود زيادى از فعاليت هايشان 
ها  برنامه  با  مى خواهند  اينها  مى كند.  پوشى  چشم 
از  را  جنبش ها  اين  سياست هايشان  و  پالتفرم  و 
محتواى انقالبى تهى كنند و آنها را به نيروى ذخيره 
بر  ضمن  كنگره  كنند.  تبديل  بورژوايى  استراتژى 
شمردن تناقضات پالتفرم اين جريانات با استراتژى 
و  استراتژى  كه  كرد  اعالم  كنند،  مى  تعقيب  كه 
ايران  سرمايه دارى  اقتصادى  بازسازى  پروژه هاى 
آنگونه كه بويژه طيف ليبرال هاى خارج از رژيم، يا 
اصالح طلبان درون و بيرون از آن صحبت مى كنند، 
براى كارگران و مردم زحمتكش جز كار پر مشقت 
نخواهد  بر  در  آنها  براى  ديگرى  چيز  روزى  سيه  و 
داشت. يعنى سهم كارگران از پيروزى كل اين نقشه 
شدن  استثمار  حق  از  برخوردارى  جز  چيزى  ليبرالى 

نيست.
نيروى  بگويم  بايد  ايران  چپ  اپوزيسيون  مورد  در 
ظرفيت هاى  از  و  دارد  جامعه  در  وسيعى  اجتماعى 
احزاب،  سازمان ها،  است.  برخوردار  عظيمى  بالقوه 
فعالين  از  وسيعى  نسبتا  طيف  و  محافل  و  ها  جمع 
منفرد كه به دليل خفقان سياسى در خارج از كشور 
مستقر هستند و هر كدام در تالشند تا بر روند اوضاع 
در داخل تاثير بگذارند، تنها بخشى از اپوزيسيون و 
نيروها  اين  دهند.  مى  تشكيل  را  جامعه  چپ  جبهه 
رژيم  سرنگونى  خواهان  كه  اعتبار  اين  به  چه  اگر 
روش هاى  و  راه  از  و  هستند  اسالمى  جمهورى 
كنند  مى  حمايت  رژيم  اين  سرنگونى  براى  انقالبى 
چپ  نيروهاى  از  برخوردارند،  انقالبى  پراتيك  از  و 
ناظر  دليل  به  اما  آيند  مى  بحساب  جامعه  راديكال 
بر  كارگرى  و  سوسياليستى  استراتژى  يك  نبودن 
انقالبى گرى  با  نيروها،  اين  پراتيك  و  سياست ها 

كارگرى و سوسياليستى هنوز فاصله دارند.
چپ  نيروهاى  فعاليت  و  تبليغات  از  زيادى  بخش   
متمركز  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  حول  راديكال 
نوع  خواهان  ها  كمونيست  كه  صورتى  در  است، 
كارگرى  انقالب  خواهان  هستند،  انقالب  از  معينى 

به  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  خواهان  هستند، 
نيروى طبقه كارگر آگاه و متشكل هستند. سرانجام  
پيامدهاى انقالبى 57 بايد اين درس و تجربه را براى 
نيروهاى چپ و راديكال و همه، در بر داشته باشد كه 
با پافشارى بر سرنگونى خواهى حتى نمى توان مرز و 
خط فاصل خود را با جريانات ارتجاعى بورژوايى به 
روشنى ترسيم نمود. امروز سلطنت طلبان و بخشى از 
اپوزيسيون ليبرال هم از سرنگونى جمهورى اسالمى 

صحبت مى كنند.
جمهورى  سرنگونى  از  صرفًا  صحبت  اگر  بنابراين 
نيروى  كه  كنيم  روشن  بايد  نيست،  اسالمى 
كدام  داريم  رو  پيش  كه  انقالبى  طبقاتى،  محركه 
نيروى  اگر  و  چيست؟  انقالب  ديناميسم  است؟ 
از  بحث  و  است  كارگر  طبقه  آينده  انقالب  محركه 
استراتژيك،  وظيفه  مهمترين  است  كارگرى  انقالب 
و  است  كارگر  طبقه  آوردن  ميدان  به  ها  كمونيست 
در همين راستا بايد تالش كرد تا طبقه  كارگر بطور 

متشكل در صحنه سياسى ايران ظاهر شود.
بايد نشان داد كه جنبش هاى اجتماعى نظير جنبش 
زنان، جنبش كردستان و جنبش دانشجوئى هركدام 
و  مى كنند  تعقيب  را  اهدافى  چه  انقالب  تحقق  از 
تالش كرد تا با تامين استراتژى و افق سوسيالستى 
بر اين جبنش ها، نه تنها پيشروى و پيروزى آنها را 
تضمين كرد، بلكه بعنوان متحد طبيعى و استراتژيك 

در كنار جنبش كارگرى قرار گيرند.
بنابراين تنها در صورتى كه استراتژى سوسيالستى و 
افق انقالب كارگرى نقش هژمونيك و رهبرى كننده 
بر كل جنبش چپ ايران ايفا كند، مى توان اين نيروى 
اجتماعى را در جهت رفع موانع يك انقالب  عظيم 
قطب  يك  گرفتن  شكل  به  و  نمود  بسيج  كارگرى 

راديكال سوسيالستى و اجتماعى كمك رساند.
در شرايط كنونى از آنجا كه وجود گرايش سوسيالستى 
جنبش  زنان،  جنبش  كارگرى،  جنبش  درون  در 
عينى  واقعيت  يك  دانشجويى  جنبش  و  كردستان 
است و حضور اين گرايش اجتماعى كه از سنت هاى 
چپ راديكال فاصله گرفته هر روز بروزات آشكارترى 
پيدا مى كند، مواضع و سياست سوسيالستى و عملكرد 
عملى  مواضع  و  معضالت  با  مواجه  در  گرايش  اين 
جنبش هاى  ديگر  و  كارگرى  جنبش  راه  سر  بر  كه 
كننده اى  تعيين  نقش  مى تواند  دارد،  قرار  اجتماعى 
بر مواضع و پراتيك كليه سازمان ها و نيروهاى چپ 

راديكال بجاى بگذارد.
تامين  اما  دارد  كه  اهميتى  تمام  عليرغم  نظرى  كار 
در  ايران  چپ  جنبش  بر  سوسياليستى  هژمونى 
بلكه  نمى گذرد،  نظرى  كار  مسير  از  تنها  دوره  اين 
متن  در  كارگرى  و  راديكال  سوسياليستى  گرايش 
بايد  كارگرى  جنبش  بويژه  و  اجتماعى  جنبش هاى 
نمونه و الگوهاى موفقى را از رودر روئى با معضالتى 
كه سر راه اين جنبش ها قرار دارد و آلترناتيو و راه 

حل هايى كه براى مواجهه با اين معضالت 
ارائه مى دهد، از خود نشان دهد.
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(بيستم   2001 سپتامبر  يازدهم  سه شنبه  روز  صبح 
شهريور 1380) براى مردم آمريكا و جهان، يك روز 
نظر  از  هم  روز،  اين  فاجعه  است.  نشدنى  فراموش 
اقدام هولناک كامال جديد تروريستى، تراژدى انسانى 
و هم استراتژى آمريكا، پس از فاجعه يازدهم سپتامبر 
و نهايت امر تاثير آن بر جهان، مهم  ترين تحوالت 
تحوالتى  مى آيد.  شمار  به  يكم  و  بيست  قرن  آغاز 
و  كارگران  مبارزه  گذشته  دوره  دستاوردهاى  كه 
مردم آزادى خواه را زير پا گذاشت و دهه ها به عقب 
برگرداند. آخرين آمار تلفات 11 سپتامبر 2749 نفر  و 

ده ها هزار تن نيز مجروح اعالم شده است.
در  مردم،  از  نفر  ميليون  چهار  از  بيش  نيويورک،  در 
مراكز تجارى شهر در جزيره «مانهاتان»، ساعت 9 
صبح كار ادارى و تجارى خود را آغاز  كردند. حدود 
طبقه اى   110 آسمان خراش  دو  در  نفر  هزار  پنجاه 
اشتغال  مانهاتان،  جنوب  در  جهانى  تجارت  مركز 
داشتند. بنا به گزارش هاى منتشر شده تا 15 دقيقه 
از  نفر  هزار  بيست  قريب  صبح   9 ساعت  از  قبل 
كاركنان اين مركز وارد محل كارشان در دو برج مركز 
تجارت جهانى شده بودند و بيش از سى هزار نفر نيز 
از كاركنان آن مركز، در نزديكى محل كارشان و يا 
هشت  ساعت  راس  بودند.  شهر  سنگين  ترافيك  در 
صداى  با  مركز،  اين  كاركنان  دقيقه  پنج  و  چهل  و 
انفجار مهيبى كه آسمان خراش 110 طبقه را لرزاند 
سراسيمه شدند، بدون اين كه دليل آن را بدانند. اما 
مقابل  در  بودند  آسمان خراش  بيرون  در  كه  كسانى 
چشمان ناباور خود هواپيماى غول پيكرى را مشاهده 
كردند كه به طبقات باالى آسمان خراش 110 طبقه 
بلند  آسمان  به  غليظى  دود  و  كرد  اصابت  شمالى 
را  هولناک  منظره  اين  آمريكايى  ميليون  ده ها  شد. 
بر صفحه تلويزيون ديدند. تا اين كه هواپيماى دوم، 
در ساعت نه و سه دقيقه، يعنى هيجده دقيقه پس از 
هواپيماى اول، آن چنان به طبقات ميانى برج جنوبى 
آتش سوزى  كه  شد  كوبيده  جهانى  تجارت  مركز 
عظيمى روى داد. سرانجام، حوالى ساعت ده صبح، 
هم آسمان خراش جنوبى و هم شمالى فروريختند و 
نيويورک  شهر   سان،  بدين  شدند.  يكسان  خاک  با 
را آن چنان رعب و وحشت و گرد و غبار هولناک و 

حزن انگيزى فراگرفت كه هرگز سابقه نداشت.
هواپيماى سوم، ساعت نه و چهل دقيقه صبح خود 
را با مسافرانش به يكى از اضالع پنجگانه پنتاگون 
دنبال  به  كه  كوبيد  آمريكا)  دفاع  وزارت  (ساختمان 
اين  از  بزرگى  بخش  عظيمى  آتش سوزى  يك 

ساختمان پنج طبقه فروريخت.
قبلى  هواپيماى  سه  مانند  كه  ديگر  هواپيماى  يك 
«پتسبورگ»  شهر  نزديكى  در  بود  واشنگتن  عازم 
در ايالت پنسيلوانيا، سقوط كرد. گفته شد كه مقصد 

كاخ  به  هواپيما  كوبيدن  آن ها  برنامه  و  ربايندگان 
سفيد (كاخ رياست جمهورى) و يا كاپيتول (ساختمان 
رسما  هواپيما  سقوط  علت  بود.  آمريكا)  كنگره 
اعالم  هواپيما  مسافران  و  ربايندگان  بين  درگيرى 
شد، اما شايعاتى مبنى بر اين كه كنترل اين هواپيما 
به دست ربايندگان افتاده بود، اما نيروى هوايى آن 
مطرح  نيز  كرد  ساقط  مقصد  به  رسيدن  از  قبل  را 
است. اگر اين شايعات درست باشد، اين سئوال پيش 
مى آيد كه چرا نيروى هوايى سه هواپيمايى ديگر را 

قبل از رسيدن به مقصد ساقط نكرد؟!
بناى دو برج مركز تجارت جهانى از سال 1966 آغاز 
زمان  آن  در  رسيد.  پايان  به   1973 سال  در  و  شد 
برج هاى دوقلوى مانهاتان، بلندترين ساختمان جهان 
طبقه  هر  كه  بود  طبقه   115 و  ارتفاع  متر   420 با 
 110 ساختمان  دو  اين  داشت.  مساحت  متر   3800
طبقه تا سال 1974 بلندترين برج هاى دنيا بود، اما 
آن  از  ارتفاع  متر  با 422  شيكاگو  برج  سال  اين  در 

باال زد.
در جريان يازدهم سپتامبر 2001، براى اولين بار خاک 
كشور آمريكا بعد از 1812ميالدى، مورد تهاجم قرار 
خاک  از  بخشى  انگليسى ها   1812 سال  در  گرفت. 
اياالت متحده را اشغال كردند و كاخ سفيد را به آتش 
دشمن  هيچ  هرگز  بعد  به  زمان  آن  از  اما  كشيدند، 
متحده  اياالت  اصلى  خاک  به  نتوانست  خارجى 
آمريكا حمله كند. حتى در حمله ژاپنى ها به بندر پرل 
هاربر در سال 1931 خاک اصلى آمريكا مورد يورش 
قرار نگرفت، چرا كه در آن سال ها هنوز هاوايى به 
ولى  نمى شد.  شناخته  آمريكا  اياالت  از  يكى  عنوان 
سپتامبر، نمادهاى قدرت اقتصادى  در حوادث يازده 
مركز تجارت جهانى و قدرت نظامى پنتاگون آمريكا 

تخريب شدند.
سياسى  فرهنگ  در   ،2001 سپتامبر  يازدهم  فاجعه 
معاصر، واژه اى هولناک و تكان دهنده است. كسانى 
در  بار  اولين  براى  آفريدند  را  انسانى  فاجعه  اين  كه 
تاريخ بشر، هواپيماهاى مسافربرى را ربودند و آن ها 
ساختمان  قلوى  دو  برج هاى  به  سرنشينانشان  با  را 
تجارت جهانى و ساختمان وزارت دفاع كوبيدند، شايد 
اشغال  به  آن  از  پس  عواقب  كه  بودند  نكرده  تصور 

نظامى افغانستان و عراق منجر شود.
بزرگ ترين  فروپاشى  از  پس  كه  آمريكا،  دولت  اما 
رقيب تاريخى خود، يعنى شوروى، پرچم «نظم نوين 
آمريكا  نظاميان  كه  پرچمى  برافراشت،  را  جهانى» 
كشتار  سالح هاى  مدل  آخرين  آن،  با  متحدانش  و 
جمعى خود را با كشتار مردم عراق به مرحله آزمايش 
به  و  شمردند  غنيمت  را  فرصت  اين  آنان  گذاشتند. 
افغانستان لشكركشى كردند و اين كشور را به اشغال 

خود درآوردند. 

سياست  در  دستاويزى  حقيقت  در  سپتامبر،   11
تروريسم  با  مبارزه  بهانه  به  كه  شد  آمريكا  خارجى 
بنابراين،  كند.  لشكركشى  خاورميانه  به  جهانى، 
و 1991،  سال هاى 1990  از  آمريكا،  حاكمه  هيئت 
جهان،  بر  خود  سلطه  براى  شوروى،  فروپاشى  با 
رو،  اين  از  داشت.  دست  در  را  مختلفى  طرح هاى 
فاجعه 11 سپتامبر، اين فرصت را براى جنگ طلبان 
كاخ سفيد فراهم كرد. بالفاصله مقامات و رسانه هاى 
در  سعودى  عربستان  تبعيدى  بن الدن،  آمريكا 
افغانستان و گروه تروريستى القاعده را مسئول حادثه 
معرفى كردند. بوش، تالش كرد ذهن ها را به دوران 
جنگ هاى صليبى منحرف كند. ساموئل هانتينگتون، 
براى  نشانى  را  آمريكا  به  سپتامبر  يازدهم  حمالت 
كرد.  قلمداد  خود  تمدن هاى  برخورد  نظريه  صحت 
حمالت  نيز  سيا  آمريكا،  جاسوسى  سازمان  رئيس 

مذكور را آغاز جنگ جهانى سوم ارزيابى كرد. 
تنها محاصره اقتصادى عراق از سال 1991 تا سال 
كودک  ميليون  نيم  از  بيش  كم  دست  جان   ،2002
را گرفت. آنان در اثر نرسيدن داروها و واكسن هاى 
الزم به دليل تحريم اقتصادى جان خود را از دست 
دادند. اكثريت مردم عراق، با فقر و فالكت فزاينده اى 
و  آمريكا  دولت  كه  اين  تا  شدند.  گريبان  به  دست 
متحدانش در چارچوب «طرح خاورميانه بزرگ»، به 
عراق لشكركشى كردند و اين كشور را نيز به اشغال 

نظامى خود درآوردند. 
از اين رو، دنياى قبل و بعد از فاجعه 11 سپتامبر سال 
2001 را همه ديديم ، تجربه كرديم. اما به راستى 
چه كسانى باعث اين فاجعه عظيم انسانى و تقسيم 
دنيا به نفع خود شدند؟ افسوس كه حمله تروريستى 
11 سپتامبر 2001 و عواقب بعد از آن، عشق و اميد 
زندگى  يك  به  دست يابى  براى  انسان  ميليون ها 
به  را  خاورميانه  بحرانى  منطقه  در  ويژه  به  انسانى، 
هزار  صدها  كرد.  تبديل  كابوس  و  نااميدى  و  ياس 
معرض  در  انسان  ميليون ها  و  شدند  قربانى  انسان 
دايمى تروريسم دولتى و غيردولتى و فقر و فالكت 

فزاينده در سراسر جهان قرار گرفتند.
خبرگزارى سى.ان.ان در آستانه سالگرد 11 سپتامبر، 
نويسنده  است.  پرداخته  واقعه  اين  بررسى  به 
سى. ان. ان، اين سئوال را پيش مى كشد:  پس از حمله 
به افغانستان، اشغال عراق و تهديد ايران به جنگ، 
آيا مردم جهان هنوز هم همين احساس را نسبت به 
مردم  است  معتقد  نويسنده  اين  دارند؟  آمريكايى ها 
در سراسر دنيا،  يك ابرقدرت تضعيف شده و صدمه 
ديده را بيش تر از يك قدرت فزاينده و تهديدكننده 
دوست دارند. مردم آمريكا نيز هنوز نتوانسته اند شوک 
ناشى از واقعه 11 سپتامبر را فراموش كنند.  سى.ان.

ان، نوشته است: همه جنگ ها اهدافى دارند 

بشريت! به  جنايت  سپتامبر:  بهرام رحمانىيازدهم 
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نظر  به  اما  مى رسند.  پايان  به  سرانجام  و 
مى رسد جنگ عليه تروريسم، هدف اوليه و 
اخالقى خود را از دست داده است. يا الاقل پس از 
افشاى حوادثى كه در زندان هاى ابوغريب، گوانتانامو 
يا ساير زندان هاى تحت نظارت آمريكايى ها رخ داده 
مبارزه  اين  اخالقى  هدف  مورد  در  نمى توان  است، 
مطمئن بود. ما نمى دانيم اين ماجرا چطور قرار است 
پنج  حدود  زمانى،  كه  مى دانيم  اما  برسد،  پايان  به 
سال پيش، تصورش را هم نمى كرديم كه سفرهاى 
هوايى چنين ترس و اضطرابى را به وجود بياورند و 
در اين كشور اعمال چنين قوانين امنيتى الزم باشد.  
به نوشته سى.ان.ان، در هفته هاى اوليه بعد از واقعه 
11 سپتامبر،  با وجود اندوه و رنجى كه مردم متحمل 
شدند، موج همبستگى به وجود آمده به آن ها اميد 
مى داد. اما حاال پنج سال پس از اين واقعه، دو سوم 
است  دادن  رخ  حال  در  كه  آنچه  از  آمريكايى ها 
ناراضى هستند. ما در حال حاضر تنها سخنرانى هاى 
باور  را  آن ها  كه  اين  بدون  مى شنويم  را  رهبرانمان 
داشته باشيم. از نيروهاى نظامى مان حمايت مى كنيم 
اما با به ماموريت فرستادن آن ها مخالفيم. سى.ان.
ما  مى رساند:  پايان  به  اين گونه  را  خود  گزارش  ان، 
نمى دانيم اين ماجرا چطور به پايان مى رسد. اما شايد 
پنج سال ده سال يا پنجاه سال بعد، روزى فرا برسد 
كه ما فرصت اين را پيدا كنيم كه بتوانيم به درستى 
اين واقعه را بررسى كنيم و شايد آن روز بفهميم كه 

برنده واقعى اين جنگ ها چه كسى بوده است.
الزم به يادآورى است كه دولت وقت آمريكا، براى 
به  را  القاعده  شبكه  شوروى،  با  غيرمستقيم  مقابله 
وجود آورد. به لشكر صحابه در پاكستان، حمايت هاى 
مالى و تجهيزاتى داد. از صدام حسين، حمايت كرد و 
اعتراضى به بمباران شيميايى حلبچه ننمود. اسرائيل، 
در  كه  است  دهه  پنج  آمريكا  پشتيبانى  و  حمايت  با 
مى كند.  جنايت  و  كشتار  و  ترور  لبنان  و  فلسطين 
پرونده  صدها  از  كوچكى  نمونه هاى  فقط  اين ها 
اجراى  و  سازمان دهى  در  آمريكا  دولت  سنگين 

طرح هاى غيرانسانى در سراسر جهان است. 
طول  در  شوروى،  جماهير  اتحاد  فروپاشى  با 
تنها  به  آمريكا  تبديل  و   1991 تا   1989 سال هاى 
مشغله  جهان،  سياسى  و  اقتصادى  نظامى،  ابرقدرت 
را  سفيد  كاخ  مقامات  و  تئوريسين ها  و  كارشناسان 
بيش از پيش گرفت. رهبران آمريكا، به ويژه بوش، 

همواره بر طبل ميليتاريسم و جنگ كوبيدند. 
واقعه 11 سپتامبر

 يك فرصت طاليى براى بوش
 پدر بوش، كه «نظم نوين جهانى» را بالفاصله 
پس از فروپاشى شوروى، با حمله به عراق آغاز 

كرد، پسر بوش به دنبال واقعه 11 سپتامبر 2001، 
با اشغال افغانستان و عراق و اكنون با تهديد ايران، 
سياست هاى ميليتاريستى پدرش را ادامه داده است.

ترس و وحشتى كه فاجعه 11 سپتامبر، به وجود آورد 
در تاريخ آمريكا آن چنان بيسابقه بود كه هنوز هم از 

ذهن  انسان ها پاک نشده است. به ويژه دولت جورج 
بوش، پس از 11 سپتامبر، تغييرات وسيعى در زمينه 
مخفى  پليس  دست  و  آورد  عمل  به  داخلى  امنيت 
و  خصوصى  اماكن  و  منازل  به  ورود  براى  براى  را 
بازجويى و بازداشت هر كس باز گذاشت. او، تالش 
تروريستى  حمالت  خطر  كه  بقبوالند  مردم  به  كرد 
به داخل خاک آمريكا جدى است و ترس و وحشت 
آن ها بى مورد نيست. چنين سياستى توجيه ديگرى 
بر لشكركشى هاى اين دولت است. آقاى بوش، پس 
خطر  از  مردم  هراس  بر  همواره  سپتامبر،  يازدهم  از 

تروريسم دامن زده است.
اين شرايط جديد وضع كشورهاى آسياى مركزى را 
نيز كامال تغيير داد. حتى برخى از سران كشورهاى 
منطقه با وجود منافع مشتركشان با روسيه در آسياى 
كشورهاى  نظامى  نيروهاى  شدند  حاضر  مركزى، 
ويژه  به  تروريسم،  عليه  بين المللى  ائتالف  عضو 

آمريكا را در كشورهاى خود بپذيرند.
با «تروريسم»،  مبارزه  بهانه  به  متحدانش  و  آمريكا 
نظامى  پايگاه هاى  عراق  و  افغانستان  در  تنها  نه 
مركزى  آسياى  در  بلكه  كرده اند،  پا  بر  استراتژيك 
جمهورى  و  قرقيزستان  و  ازبكستان  در  جمله  از 
تاسيس  آمريكا  نظامى  پايگاه هاى  نيز  آذربايجان 
نظامى  روابط  ويژه  به  نيز  تركيه  دولت  است.  شده 
خود را بيش از پيش با دولت هاى اسرائيل و آمريكا، 

گسترش داده است.
اما نكته مهمى كه دولت آمريكا مدعى است كه گويا 
گسترش  به  ميانه،  آسياى  در  غرب  حضور  افزايش 
روند دموكراسى و آزادى هاى مدنى در اين كشورها 
ويژه  به  واقعيت ها  كه  حالى  در  است.  شده  منجر 
و...،  لبنان  فلسطين،  اسرائيل،  افغانستان،عراق،  در 
برخالف ادعاهاى دولت آمريكا و متحدانش را نشان 
گذشته  به  نسبت  كشورها  اين  وضعيت  مى دهند. 
سياسى  و  اقتصادى  محروميت هاى  لحاظ  به  چه 
كشتار،  و  سركوب  تشديد  و  امنيتى  لحاظ  به  چه  و 
وخيم تر هم شده است. بنابراين، لشكركشى آمريكا 
با  مبارزه  در  ادعايشان  و  خاورميانه  به  متحدانش  و 
تروريسم، كم ترين ربطى به روند دموكراسى و آزادى 
فكر  به  دولت ها  همه  ندارد.  خاورميانه  در  مدنيت  و 
منافع اقتصادى و سياسى خود هستند و براى حفظ 
اين منافع به هرگونه سياست غيرانسانى و وحشيانه 

نيز متوسل مى شوند.
منافع  خاطر  به  غربى،  كشورهاى  ديگر  و  آمريكا 
ژئوپوليتيك خود به نقض آشكار حقوق بشر، اصول 
دموكراسى و آزادى بيان در كشورهاى آسياى ميانه 
يا يارى مى رسانند و يا آگاهانه چشم خود را به اين 

بى حقوقى ها مى بندند.
محور شرارت

در ژانويه سال 2002، جورج بوش، رئيس جمهورى 
به  خود  ساليانه  گزارش  در  آمريكا،  متحده  اياالت 
اصطالح  از  بار  اولين  براى  آمريكا  ملت  و  مجلسين 
عراق،  كشور  سه  و  كرد  استفاده  شرارت»  «محور 

ايران و كره شمالى را اجزاى اصلى اين محور ناميد. 
در آن زمان كه تنها چند ماهى از حمالت تروريستى 
گذشته  واشنگتن  و  نيويورک  به  سپتامبر  يازدهم 
مرحله  در  بودند  توانسته  متحدانش  و  آمريكا  بود 
تروريسم  با  جهانى  جنگ  را  آن  كه  مبارزه اى  اول 
مى خواندند؛ حكومت طالبان در افغانستان را سرنگون 
كنند و اسامه بن الدن رهبر شبكه القاعده را كه در 
غارها  و  كوه ها  به  كه  كنند  وادار  بود،  طالبان  پناه 

پناه ببرد. 
بعضى مقامات آمريكايى، به ارتباطات پنهانى صدام 
حسين رهبر عراق با شبكه هاى تروريستى بين المللى 
از  براى  متحد  ملل  سازمان  مقابل  در  عراق  تمرد  و 
تاكيد  كشور  آن  جمعى  كشتار  تسليحات  بردن  بين 

مى كردند. 
از اين رو، سابقه جنگ اول خليج فارس پس از اشغال 
كويت، بيش تر صاحب نظران را به اين نتيجه گيرى 
رسانده بود كه عراق هدف بعدى آمريكا در «جنگ 
جهانى با تروريسم» خواهد بود. از آن زمان تا چندى 
پيش روشن نشده بود كه تئوريسين هاى كاخ سفيد، 
استفاده  شرارت»  «محور  اصطالح  از  هدفى  چه  با 

مى كنند.
روزنامه  سرشناس  و  پرسابقه  خبرنگار  وودوارد  باب 
مورد  در  حمله»،  «نقشه  كتاب  در  پست،  واشنگتن 
به  حمله  براى  آمريكايى  سران  تصميم گيرى  روند 
كتاب  از  فصل  يك  است.  كرده  منتشر  را  عراق 
«محور  اصطالح  شدن  گنجانيده  دليل  به  وودوارد، 
شرارت» در گزارش ساليانه رئيس جمهورى اياالت 
متحده و چگونگى تعيين اعضاى اين محور اختصاص 

دارد. 
آقاى بوش، مى گويد: «من مى دانم كه ايران منحصر 
به فرد است چون در آن كشور جنبش آزاديخواهى 
كه  ديگرى  كشورهاى  با  مقايسه  در  و  دارد  وجود 
است  بازترى  كشور  ايران  دارند،  مذهبى  حكومت 
كه آن هم به خاطر اينترنت و ايرانيانى است كه در 
سراسر جهان و آمريكا پراكنده اند. اما اين واقعيت كه 
رئيس جمهورى آمريكا ايران را در كنار عراق و كره 
شمالى بگذارد بدين معناست كه به ايرانى ها مى گويد 
ما مى دانيم كه شما مشكالتى داريد و آماده ايم كه 
آن را مطرح كنيم. يعنى اين اقدام بخشى از برخورد 
دسته از  دادن به آن  روحيه  جهت  ايران است  ما با 

ايرانيان در داخل كشور كه عاشق آزادى هستند.» 
باب وودوارد، از آقاى بوش پرسيد كه او فكر مى كرد 
محور  در  عضويت  به  ايرانى ها  احتمالى  واكنش 
شرارت چه خواهد بود. رئيس جمهورى آمريكا گفت: 
و  اصالح طلب ها  و  دانشجويان  نمى كنم  فكر  «من 
من  بودند.  ناراضى  ايران  داخل  در  آزاديخواهان 
حساب كرده بودم كه آن ها خشنود خواهند شد. در 
آمريكا رئيس جمهورى از ماهيت، خشونت و سركوب 
حكومتى انتقاد مى كرد كه آن ها مجبور بودند تحت 
آن زندگى كنند. البته من مطمئن هستم كه رهبران 

ايران خوشحال نبودند.»
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سخنرانى  لحن  از  گرسون،  «مايكل 
بود  نوشته  بوش  جورج  براى  كه 
راضى بود. اصطالح «محور شرارت» 
رونالد  شجاعانه  سخنرانى  ياد  به  را  شنونده 
ريگان رئيس جمهورى پيشين آمريكا در سال 
شوروى  جماهير  اتحاد  كه  مى انداخت   1983
سابق را «امپراتورى شيطانى» خواند و حساب 

آمريكا را از آن ها جدا كرد...»  
حدود 54 ميليون نفر از طريق تلويزيون شاهد 
سخنرانى آقاى بوش در كنگره بودند. او يك 
درباره  جمله  يك  شمالى،  كره  درباره  جمله 

گزارش  در  عراق  مورد  در  جمله  پنج  و  ايران 
ساليانه خود داشت. سپس گفت: «چنين كشورهايى 
تشكيل  شرارتى را  تروريست آنان محور  متحدان  و 
جهانى  صلح  انداختن  خطر  به  براى  كه  مى دهند 
كردن  طلب  با  حكومت ها  اين  است.  شده  مسلح 
تسليحات كشتار جمعى خطر فزاينده و سختى براى 
جهان هستند.» آقاى بوش، به مردم آمريكا قول داد: 
من  مى كند،  پيدا  افزايش  مرتبا  خطر  كه  حالى  «در 

منتظر وقايع نخواهم نشست.»
زبان  به  از  بوش  جورج  وودوارد،  باب  گفته  به  بنا 
آوردن اين سخنان دو هدف را دنبال مى كرد. از زمان 
رونالد ريگان هيچ رئيس جمهورى با اين صراحت در 
مورد كشورهاى ديگر و جنگ صحبت نكرده بود. از 
و  ايران  كشيدن  پيش  با  سخنرانى  اين  ديگر  سوى 
عراق  بر  متمركز  تنها  را  عمومى  افكار  شمالى  كره 
نمى كرد و اجازه مى داد كه طرح ريزى محرمانه براى 

اقدامات سرى و جنگ در عراق ادامه داشته باشد.
در هر صورت لشكركشى هاى آمريكا، لطمه زيادى 
را بر اقتصاد و زيست و زندگى مردم آمريكا، به ويژه 
واشنگتن پست،  مزدبگيران زد. براى مثال، روزنامه 
به  بودجه»،  كسرى  حل  عنوان «راه  با  مقاله اى  در 
غيرعملى بودن وعده هاى جان كرى و بوش در مورد 
اشاره  آمريكا  فعلى  بودجه  كسرى  از  نيمى  كاهش 
كميسيون  برآورد  اساس  «بر  است:  نوشته  و  كرده 
فرضياتى  بر  وعده ها  اين  آمريكا،  كنگره  بودجه 
كسرى  آينده  سال هاى  در  شده اند.  بنا  غيرواقعى 
بودجه به احتمال قريب به يقين افزايش خواهد يافت 
و اقتصاد آمريكا را دچار اختالل جدى خواهد كرد.»

كنگره  بودجه  كميسيون  پست،  واشنگتن  نوشته  به 
جارى  سال  در  كشور  اين  بودجه  كسرى  آمريكا، 
به  است.  كرده  برآورد  دالر  ميليارد   422 حدود  را 
پيش بينى اين كميسيون ظرف پنج سال آينده، قطع 
نظر از اين كه چه حزبى بر سركار باشد، اين كسرى 

به حدود 400 ميليارد دالر خواهد رسيد.
واشنگتن پست، در پايان مى نويسد، اين خطر وقتى 
جدى تر مى شود كه بدانيم نخستين گروه از نسل به 
دنيا آمده پس از جنگ جهانى دوم به تدريج از سال 
2008 ميالدى (1387) به سن بازنشستگى مى رسند و 
تامين نيازهاى درمانى و خدمات اجتماعى آن ها فشار 

سنگينى را بر بودجه آمريكا وارد خواهد ساخت.

در مدت پنج سالى كه از واقعه دلخراش 11 سپتامبر 
مى گذرد، دولت حاكم بر آمريكا، عليه كسانى كه با 
و  مى كنند  تبليغ  نيستند،  متحد  و  جهت  هم  آمريكا 
بر طبل جنگ و كشتار به بهانه مبارزه با القاعده و 

تروريسم ميكوبند. 
 آن ها، همواره خواستار افزايش بودجه نظامى آمريكا
برابر در  خود  نظامى  قدرت  از  كشور  اين  استفاده   و 
11 فاجعه  وقوع  با  و  بودند  عراق  چون   كشورهايى 
 سپتامبر توانستند افكار عمومى را به وجود سالح هاى
 ميكروبى و كشتارجمعى عراق كه هيچ گاه يافت نشد،
تا كردند  متقاعد  را  آمريكا  كنگره  آن ها  كنند.   جلب 
 بودجه نظامى اين كشور را تا بيش از چهارصد ميليارد

دالر افزايش دهد.ن
افغانستان

در يك كنفرانس جهانى در مورد حادثه 11 سپتامبر 
مورد  كشور  اين  وضعيت  شد،  برگزار  كابل  در  كه 
كنفرانس  كنندگان  شركت  گرفت.  قرار  بررسى 
كه  سپتامبر   11 حادثه  از  پس  سال  پنج  افغانستان، 
از سوى مركز مطالعات جنگ و صلح و با همكارى 
اداره معاونت سازمان ملل متحد - يوناما - تشكيل 
شد، نسبت به افزايش ناآرامى ها و آغاز يك بحران 
سى،  بى  (بى  كردند.  نگرانى  اظهار  افغانستان  در 

دوشنبه 11 سپتامبر 2006 - 20 شهريور 1385)
مشهور  كارشناسان  كه  كنفرانس  اين  سخنرانان 
جهانى در مورد مسايل افغانستان و تروريسم هستند 
پنج  افغانستان  كه  داشتند  نظر  اتفاق  مورد  اين  در 
سال پس از حاكميت طالبان، هنوز نه تنها تا رسيدن 
به ثبات و امنيت فاصله دارد، بلكه با گذشت هر روز 
در  القاعده  شبكه  و  طالبان  گروه  هواداران  حمالت 

اين كشور افزايش مى يابد.
كنفرانس  جريان  در  كه  آمارى  و  برآوردها  براساس 
تعداد  در  گذشته  سال  به  نسبت  امسال  شد  ارائه 
حمالت مخالفان دولت افغانستان پنج برابر افزايش 
داشته و در كل از سال 2002 ميالدى تا حاال، اين 

حمالت تا هفت برابر باال رفته است. 
سيت جونز، پروفسور علوم سياسى در دانشگاه جورج 
در  كه  شورش  با  مبارزه  كتاب  نويسنده  و  تاونس 
كه «حمايت  دارد  باور  كرده،  شركت  كنفرانس  اين 
افزايش  اصلى  عامل  طالبان،  از  پاكستان  پنهان» 
اين  در  جونز،  است.  افغانستان  در  ناآرامى ها  دوباره 
(آى  پاكستان  استخباراتى  دستگاه  به  بيش تر  مورد 

اس آى) اشاره كرد و آن را دولتى در درون دولت 
زيادى  شواهد  من،  باور  «به  گفت:  او،  خواند. 
وجود دارد كه حمايت آشكار دستگاه استخبارات 
پاكستان از طالبان را نشان مى دهد. اين دستگاه 
براى طالبان اطالعات جمع آورى كرده و به آن ها 
جونز  آقاى  مى دهد.»  آموزش  و  پول  اسلحه، 
افزود: «به اين منظور، تعداد زيادى از اردوگاه ها 
در خاک پاكستان ايجاد شده است و آى اس آى 

از رهبرى طالبان حمايت فيزيكى مى كند.»
پيتر برگن، پروفسور امور بين المللى در دانشگاه 
جان هاپكنز، تحليلگر مسايل تروريسم در شبكه 
تلويزيونى سى ان ان و نويسنده كتاب جهان پنهان 
و  سازماندهى  اصلى  مراكز  كه  كرد  تاكيد  بن الدن، 

تجهيز طالبان در پاكستان است.
پروفسور برگن، گفت: «شوراى كويته رهبرى اصلى 
كويته  شهر  در  شورا  اين  دارد.  عهده  به  را  طالبان 
شوراى  طالبان  دوم  درجه  رهبرى  مى كند.  فعاليت 
پيشاور است كه در شهر پيشاور پاكستان قرار دارد. 
شخص مال عمر هم در كويته زندگى مى كند. يك 
فرمانده ارشد طالبان به نام مولوى جالل الدين هم 
در وزيرستان به سر مى برد و از آن جا حمالت طالبان 
ارشد  فرمانده  يك  مى كند.  رهبرى  افغانستان  در  را 
ديگر طالبان هم به نام مال داداهللا در مناطق قبايلى 

كويته فعاليت دارد.»
حكمت كرزى، رييس سازمان مطالعات جنگ و صلح 
كه از برگزار كنندگان اين كنفرانس است از جامعه 
بازسازى  به  توجهى  كم  او  آنچه  دليل  به  جهانى 
را  پولى  گفت،  كرزى  كرد.  انتقاد  خواند،  افغانستان 
كه آمريكا در آغاز به بازسازى افغانستان تعهد كرد، 
خيلى كم تر از پولى بود كه در پايان جنگ سرد براى 
بازسازى ديگر كشورهاى جهان هزينه شد. او افزود: 
«حاال پنج سال از سقوط طالبان مى گذرد ولى هنوز 
كردن  روشن  براى  وسيله اى  افغانستان  در  مردم 

خانه هاى خود و آبى براى نوشيدن ندارند.» 
انتقاد ديگر حكمت كرزى اين بود كه آمريكا از آغاز 
بن الدن  اسامه  دستگيرى  و  تروريسم  با  مبارزه  به 
نه  او،  گفته  به  كه  حالى  در  گذاشت،  بيش تر  هزينه 
موفقيتى در بازداشت بن الدن به دست آمد و نه هم 

افغانستان آباد شد. 
در كنار اين، به باور آقاى كرزى، بدرفتارى با زندانيان 
نا  براى  داليل  ديگر  عام،  مردم  با  خشونت  و  افغان 

امنى در افغانستان بوده است. 
ملل  سازمان  ويژه  نماينده  معاون  الكساندر،  كريس 
فساد  با  آغشته  حكومت  آنچه  افغانستان،  در  متحد 
قوى  حضور  و  عدالت  نبود  قضا،  ناتوانى  افغانستان، 
جنگ ساالران در اين كشور مى خواند را ديگر عوامل 

نارضايتى افغان ها عنوان كرد.
كرزى،  حامد  رهبرى  به  حكومت  كه  موضوع  اين 
روبرو  طالبان  استراتژيك  تهديد  با  آهسته  آهسته 
افغانستان  جهانى  كنفرانس  خط  سر  در  مى شود، 

قرار  سپتامبر   11 حادثه  از  پس  سال  پنج 
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داشت. 
دسامبر 2001 است. در اين تاريخ كوه هاى 
و  گرفتند  قرار  بى وقفه  بمباران  زير  افغانستان  شرق 
نبرد توره بوره شروع شد. بن الدن و صدها جنگجوى 
القاعده سرانجام منزوى شده بودند يا دست كم چنين 

به نظر مى رسيد. 
گرى برنستن رئيس واحد شبه نظامى سرى سيا بود 
كه از زمان فرار بن الدن از كابل او را تعقيب كرده 
بود  مطمئن  سيا  اكنون  او  اظهارات  براساس  و  بود 
كه بن الدن و القاعده را منزوى كرده است. بخشى 
از اين اطالعات مهم از طريق بى سيم يك رزمنده 
القاعده به دست آمد كه در درگيرى ها كشته شده بود. 
بمباران توره بوره بيش از دو هفته به طول انجاميد. 
كار  به  را  خود  اطالعاتى  تيم هاى  قوى ترين  آمريكا 
پيچيده ترين  بمب ها،  بزرگ ترين  از  و  بود  گرفته 
بن الدن  عليه  پيشرفته  تجهيزات  ساير  و  موشك ها 
استفاده كرده بود. اما به هر حال اين اقدامات كافى 
نبود. نقشه اين بود كه سربازان افغان و پاكستانى هر 
گونه راه فرار را مسدود كنند ولى بن الدن توانست از 
طريق كوه ها از دست آن ها بگريزد و به اين ترتيب 
ماموريت دستگيرى يا كشتن رهبر القاعده شكست 

خورد.
مخفى نگه داشتن 

برخى اسناد 11 سپتامبر
برخى  داشتن  نگه  مخفى  براى  سفيد  كاخ  مقامات 
اسناد مربوط به حوادث 11 سپتامبر، هم چنان اصرار 
ويژه  كميسيون  رئيس  كين،  توماس  مى ورزند. 
تحقيقات يازدهم سپتامبر، كاخ سفيد را به علت ارائه 
اطالعاتى  سازمان هاى  محرمانه  گزارش هاى  ندادن 

اين كشور درباره حادثه مزبور سرزنش كرده است.
آمريكا، يك سيستم كنترل دفاع هوايى دارد كه در 
شهرهاى بزرگ هميشه فعال است و هر هواپيمايى 
مشكوكى  حركات  و  شود  خارج  خود  مسير  از  كه 
در  و  مى شود  فرود  به  مجبور  بالفاصله  باشد  داشته 
اين  مى نمايد.  ساقط  را  آن  همكارى  عدم  صورت 
سيستم روز 11 سپتامبر آن سال يك ساعت و نيم 
با  همچنين  شد.  فعال  هواپيما  اولين  اصابت  از  پس 
توجه به امكانات گسترده جاسوسى و امنيت پروازى 
در  مسافرى  هواپيماى  فروند  چند  كه  اين  آمريكا، 
مسير هوايى غيرمجاز آمريكا پرواز كنند و ردگيرى 

نشوند، پذيرفتنى نيست. 
عالوه براين، اسامى هيچ يك از 19 عرب زبانى كه 
مقام هاى آمريكايى آن ها را به عنوان عوامل حمالت 
مسافران  فهرست  در  كرده اند،  معرفى  سپتامبر   11
نيز  آن ها  از  هيچ يك  جسد  و  نشده  قيد  هواپيماها 
در محل حوادث شناسايى نشده است. همچنين 23 
يازده  حادثه  از  پس  مدتى  بن الدن  نزديكان  از  نفر 
سپتامبر با هواپيماى مسافربرى كوچكى كه معموال 
در اجاره كاخ سفيد است به عربستان سعودى منتقل 
شركت «كاراليل»  در  بن الدن،  خانواده  زيرا  شدند. 
سابقا  بوش،  جرج  كه  بودند  كرده  سرمايه گذارى 

واشنگتن،  در  كاراليل  اصلى  مقر  بود.  مالى  مشاور 
در خيابان پنسيلوانيا، در سر راه كاخ سفيد و كنگره 
آمريكا و نزديك وزارت خانه هاى اصلى آژانس هاى 
فدرال قرار دارد و چيزى بسيار مهم تر از يك شركت 
سرمايه گذارى بود. (از كتاب جنگ بوش ها، نويسنده: 

اريك لوران)
دانشگاه هاى  اساتيد  از  نفر   75 شرايطى،  چنين  در 
مختلف آمريكا با اشاره به شواهدى كه در تحقيقات 
 11 حمالت  نمودند  اعالم  كرده اند،  جمع آورى  خود 
سپتامبر 2001 به نيويورک و واشنگتن، توطئه  كاخ 
نفت خيز  كشورهاى  ديگر  اشغال  توجيه  براى  سفيد 

بوده است.
به گزارش پايگاه اينترنتى فارس به نقل از روزنامه 
دانشگاه  استاد  پنج  و  هفتاد  ميل،  ديلى  انگليسى 
 2001 سال  سپتامبر   11 حمالت  معتقدند  آمريكا 
عراق  به  كشور  اين  نظامى  حمالت  زمينه ساز  كه 
و افغانستان بود، در واقع توسط جنگ طلبان داخلى 
اين كشور رهبرى شده است. به عقيده اين اساتيد، 
بود  داخلى  اقدامى  واشنگتن  و  نيويورک  به  حمالت 
نفت خيز  كشورهاى  اشغال  و  حمله  توجيه  براى  كه 

انجام شد.
به گزارش روزنامه ديلى ميل، طرح چنين نظريه اى 
در پنجمين سالگرد اين حمالت كه منجر به كشته 
مردم  خشم  باعث  شد،  نفر  هزار   3 حدود  شدن 
آمريكا شده است. البته اين اساتيد دانشگاه كه خود 
ناميده اند،  سپتامبر   11 حقيقت ياب  روشنفكران  را 
معتقدند واقعيت ها و شواهدى كه آن ها در تحقيقات 
خود به دست آورده اند واقعا غيرقابل انكار بوده و نقطه 
بزرگ ترين توطئه تاريخ را به هم متصل مى كند. اين 
اساتيد كه در دانشگاه هاى سراسر آمريكا مشغول به 
تدريس هستند، با انتشار مقاله ها و گزارشات مختلف، 
بسيارى از نظريات توطئه مطرح شده در اينترنت از 
پروفسور  كرده اند.  باور  قابل  را  تاكنون   2001 سال 
استيون جونز، استاد فيزيك در يكى از دانشگاه هاى 
ايالت اوتاوا، و يكى از اعضاى اين گروه مى گويد: «ما 
باور نمى كنيم كه اين 19 هواپيما  ربا و چند نفر ديگر 
در غارهاى افغانستان به تنهايى اين حمالت را اجرا 
كرده اند.» اين اساتيد دانشگاه آمريكا معتقدند تعدادى 
پروژه  نام  با  گروهى  در  آمريكا  نومحافظه كاران  از 
كشور  اين  سيطره  است  قرار  كه  آمريكا  جديد  قرن 
تجارت  مركز  به  حمالت  كند،  تضمين  جهان  بر  را 
حمله  براى  بهانه اى  عنوان  به  را  پنتاگون  و  جهانى 
به افغانستان، عراق و بعدها ايران مطرح كرده اند. به 
گفته پروفسور جونز، امكان نداشت برج هاى دوقلو با 
كه  شكلى  اين  به  مسافربرى  هواپيماى  دو  برخورد 

ديديم فرو بريزند. 
به گفته وى سوختن سوخت هواپيماهاى جت دماى 
كافى براى ذوب كردن فوالد را تامين نمى كند و دود 
سفيدى كه در اطراف اين ساختمان ها ديده شد نيز 
نشانه انفجار هاى كنترل شده براى فروريختن آن ها 
است. كميسيون تحقيقات كنگره درباره حمالت 11 

سپتامبر، پس از تحقيقات گسترده اين نظريه توطئه 
را رد كرد اما اين اساتيد دانشگاه به دنبال قانع كردن 
بررسى  هستند.  پرونده  اين  بازگشايى  براى  كنگره 
مواد  اثر  ساختمان ها نشان داد آن ها بر  ساختار اين 
آتش زا كه منجر به ذوب شدن فوالدها شده است، 

ضعيف شده و سپس سقوط كرده اند.
شكنجه هاى هولناک

 در زندان هاى مخفى آمريكا
تصاوير  و  مقاالت  و  گزارشات  و  اخبار  تاكنون 
تكان دهنده زيادى از شكنجه زندانيان در زندان هاى 
آمريكا در افغانستان و عراق و گوانتانامو و همچنين 
زندان هاى مخفى آمريكا در اروپا، انتشار يافته است.  
شكنجه  از  گزارشى  در  تايمز،  نيويورک  روزنامه 
سيا  سازمان  مخفى  زندان هاى  در  زندانيان  گسترده 

در خارج از آمريكا پرده برداشته است.
اين روزنامه در پايگاه اينترنتى خود نوشت: ماجراى 
شكنجه هاى وحشتناک جسمى و روحى «ابو زبيده» 
اولين فرد مهم القاعده كه بعد از 11 سپتامبر  2001 
دستگير و به زندان هاى مخفى سازمان سيا در تايلند 
منتقل شد، رسوائى ديگرى را براى دولت بوش رقم 
آمريكا  كنگره  مباحثات  جنجالى  موضوع  به  و  زد 

تبديل شده است.
نيويورک تايمز، چند روز بعد از واقعه 11  به نوشته 
پاكستان  در  را  «ابوزبيده»  سيا  ماموران  سپتامبر، 
انجام  تيراندازى  با  وى  دستگيرى  كردند.  دستگير 
تيراندازى  اين  اثر  در  ابوزبيده  كه  نحوى  به  گرفت، 
دچار  ران  و  شكم  ناحيه  از  و  شد  مجروح  شدت  به 

خونريزى شديد شد.
ماموران سيا، وى را در همين وضعيت با بدنى خونين 
و تب باال به خانه اى متروک در تايلند منتقل كردند 
و در بازجوئى  تحت شديدترين شكنجه ها قرار دادند. 
ماموران  توسط  شدنش  دستگير  ابتداى  در  ابوزبيده، 
اف بى  آى، بازجوئى شد اما بعد از سپرده شدن به 
دست ماموران سيا، تحت وحشيانه ترين شكنجه هاى 
جسمى و روحى قرار گرفت. ماموران شكنجه گر سيا 
بسيار  اطاقى  در  برهنه  را  وى  بازجو،  عنوان  تحت 
سرد كه صداى ناهنجار آزاردهنده موزيك تند از آن 

پخش مى شد، زندانى كردند.
اين گونه  كه  مى گيرد  نتيجه  تايمز،  نيويورک 
شكنجه ها، در ارتش آمريكا هم كاربرد فراوان دارد 
و به طور معمول در زندان هاى مخفى سازمان سيا 

عليه متهمان به تروريسم اعمال مى شود.
در  اخيرا  نيز  آمريكا  جمهورى  رئيس  بوش،  جورج 
موضوع  به  بار  نخستين  براى  خود،  سخنرانى  يك 
زندان هاى مخفى سيا در نقاط مختلف جهان اعتراف 
شدن  زندانى  ماجراى  به  نيز  اشاره اى  حتى  و  كرد 
ابوزبيده و سيزده زندانى ديگر متهم به تروريسم در 
گوانتانامو  به  آن ها  انتقال  و  سيا  مخفى  زندان هاى 

داشت. 
اما بوش، در سخنانش بر لزوم حفظ و بقاء اين زندان ها 

غيرمستقيم  نوعى  واقع به  كرد و در  تاكيد 
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روش هاى غيرانسانى شكنجه را كه در اين 
زندان ها اعمال مى شود، توجيه كرد. بوش، 
مدعى شد كه هرگز اجازه شكنجه را صادر نكرده و 

از اين عمل حمايت نخواهد كرد.
نيويورک تايمز، در اين ارتباط مصاحبه هائى با حدود 
دوازده تن از بازجوهاى سازمان سيا و اف بى آى كه 
هستند  فعال  نيز  اكنون  هم  يا  و  شده  بازنشسته  يا 
قانون  مجرى  سازمان هاى  ديگر  ماموران  با  نيز  و 
و اطالعاتى آمريكا انجام داده و همه آن ها صحت 
موضوع شكنجه هاى وحشتناک را تائيد كرده و اعالم 
تحقيق  براى  كه  دادگاهى  در  حاضرند  كه  داشته اند 
دهند.  شهادت  مى شود،  تشكيل  موضوع  اين  درباره 
اين افراد به دليل محرمانه بودن پرونده از افشاء نام 

خود خوددارى كرده اند.
اعتراض  تايمز  نيويورک  گزارش  اين  به  بى آى،  اف 
شكايت  دادگاه  به  روزنامه  اين  عليه  كرد  اعالم  و 
مجوز  طبق  كه  است  كرده  اعالم  هم  سيا،  مى كند. 
اعمال  را  شكنجه ها  اين  سفيد  كاخ  قضائى  مشاور 

مى كرده است.
اين مسئله مباحثات و مشاجرات بسيارى را در محافل 
قانون گزارى آمريكا برانگيخته و در شرايطى مطرح 
مشغول  آمريكا  كنگره  بوش،  پيشنهاد  به  كه  شده 
زندانيان  از  بازجوئى  روش هاى  كيفيت  درباره  بحث 
مظنون به تروريسم در زندان هاى سيا، قبل از انتقال 

آن ها به دادگاه هاى نظامى است.
از سوى ديگر، فرستاده ويژه سازمان ملل، با انتقاد از 
عدم موضع مشخص آمريكا درباره زندان گوانتانامو، 
ارزيابى  نمى توان  شرايطى  چنين  در  داشت:  اظهار 

دقيقى از اوضاع آينده گوانتانامو ارائه داد.
«مانفرد نواک» در گفتگو با روزنامه اتريشى استاندارد 
وجود  رد  بر  مبنى  بوش»،  «جرج  اظهارات  درباره 
زندان هاى مخفى سيا در كشورهاى خارجى، تصريح 
كرد: سخنان بوش چيز جديدى نيست. ما داليل و 
مداركى داريم كه همه حاكى از وجود اين زندان ها 

در كشورهاى اروپايى است.
آمريكا، پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، جمع زيادى 
زندان هاى  به  را  تروريسم  به  مظنون  زندانيان  از 
كرده  منتقل  جهان  ديگر  كشورهاى  در  خود  مخفى 
آمريكا  دولت  براى  بزرگى  رسوايى  خبر  اين  است. 
جهان  كشورهاى  متفاوت  واكنش  و  آورد  وجود  به 
اروپايى،  دولت هاى  ديگر،  سوى  از  برانگيخت.  را 
آمريكا را تحت فشار قرار داده اند تا توضيحاتى درباره 
پرواز هواپيماى حامل زندانيان سيا در اروپا ارائه دهد.

پايان سخن
دولت آمريكا، با وجود هشدارها و مخالفت ها در 20 
حمله  مورد  هوا  و  زمين  از  را  عراق   ،2003 مارس 
را  بعث  حزب  حكومت  كوتاهى  زمان  در  و  داد  قرار 
برانداخت. از اشغال عراق به اين سو، نه تنها رعب 
يافته  افزايش  عراق،  در  كشتار  و  ترور  و  وحشت  و 
تروريستى  فعاليت  دامنه   گسترش  با  بلكه  است، 

اسالمى و غيراسالمى، به اروپا و آسياى شرقى، بر 
ناامنى و نگرانى مردم در سراسر جهان افزوده است. 
در  بالى  توريستى  جزيره  در  مرگ بار  بمب گذارى 
اندونزى، قطارهاى مادريد در سال 2004 و در حمله 
2005 لندن، نمونه هايى از ترورهاى وحشيانه است 
كه در اثر آن صدها نفر جان خود را از دست دادند و 

يا زخمى گرديدند. 
پيامد هاى  ديگر  از  نفت،  قيمت  تصاعدى  رفتن  باال 
رويداد تروريستى 11 سپتامبر است، به طورى كه در 
يافته  افزايش  برابر  چهار  تا  آن  بهاى  سال  پنج  اين 
و به جيب شركت ها و دولت هاى نفتى سرازير شده 
از  بسيارى  در  گرانى  و  بيكارى  كه  حالى  در  است. 
به  بنا  است.  يافته  فزونى  آمريكا  جمله  از  كشورها 
آمارهاى رسمى منتشر شده آمريكا تاكنون بيش از 
افغانستان   و  عراق  جنگ  صرف  دالر  ميليارد   300
ساله    15 جنگ  در  آن  هزينه هاى  كل  برابر  دو  (تا 
هندوچين) كرده است. بنا به گفته  ناظران، حمالت 

تروريستى تا 400 برابر افزايش يافته است.
به  نزديك  «متفكران»  و  «تئوريسين ها» 
كرده اند  سعى  آمريكا،  امپرياليستى  سياست هاى 
را  آمريكا  آشكار  تجاوزات  «ايدئولوژيكى»  پايه  تا 
«فرانسيس  متفكران،  اين  جمله  از  كنند.  تئوريزه 
فوكوياما» و ديگرى «ساموئل پ. هانتينگتون» نام 
كار  آمريكا  خارجه  امور  وزارت  در  نفر  دو  هر  دارند. 
كرده اند. پس از عقب نشينى شوروى از افغانستان در 
سال 1989، فرانسيس فوكوياما، تئورى خود را به نام 

«پايان تاريخ» به شكل كتابى انتشار داد.
مشاور  كه  هانتينگتون  ساموئل   ،1993 تابستان  در 
امور سياسى آمريكا در مورد ويتنام در زمان رياست 
رياست  سمت  به  بعد  و  بود  جانسون  جمهورى 
هاروارد  دانشگاه  استراتژيكى»  مطالعات  «انستيتوى 

رسيد. 
پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، «برخورد تمدن ها» 
وى،  گرديد.  منتشر  هانتينگتون  ساموئل  توسط 
در  تمدن ها»  «برخورد  عنوان  تحت  را  خود  مقاله 
به  مقاله  اين  رساند.  چاپ  به  خارجى»  امور  «مجله 
فوكوياما  تاريخ»  «پايان  تز  با  بحث (پلميك)  شكل 
تجاوزگرانه  سياست ها  توجيه  به  و  شده  نوشته 
آمريكا دست زده است. از اين نوشته نه تنها هيئت 
نيز  اسالمى  فرقه هاى  حتى  بلكه  آمريكا،  حاكمه 
تز  مقابل  در  خود  بحث  در  هانتينگتون،  بردند.  سود 
كمونيسم»  شكست  چه  «اگر  مى گويد:  فوكوياما، 

پايان جدال هاى ايدئولوژيكى را قلم زده، 
حاال  نمى كند.  تاريخ  پايان  بر  داللت  اما 
بر  فرهنگ  اقتصاد،  و  سياست  عوض  به 
تقسيم  به  همواره  و  شده  مستولى  جهان 

آن ادامه خواهد داد.»
تمدن ها»،  «برخورد  در  هانتينگتون، 
مى كند:  تقسيم بندى  چنين  را  تمدن ها 
تمدن غربى، تمدن چينى و ژاپنى، تمدن 
اسالوى،  تمدن  هندى،  تمدن  اسالمى، 
«احتماًال»  و  التين  آمريكاى  تمدن هاى 
در  «احتماًال»  كلمه  از  او  مى باشد.  آفريقايى  تمدن 
مورد تمدن آفريقايى به اين دليل استفاده كرده است 
كه عقيده ندارد كه آن ها انسان هاى متمدنى هستند. 
هانتينگتون، در بحث خود مى گويد: «مذهب نيروى 
مركزى است كه انسان را چابك و فعال نگه مى دارد.» 
پيش مى آيد كه  جدايى اساسى، زمانى  عقيده او  به 
به  او  مى گيرد.»  قرار  جهان  بقيه  مقابل  در  «غرب 
اين نتيجه مى رسد كه غرب و در «حقيقت، آمريكا» 
مى بايد كمر نابودى ساير تمدن ها را كه در مقابلش 
او  ببندد.  نظامى  تعدى  طريق  از  مى گيرد،  قرار 
همچنين مى افزايد كه خطرناک ترين تمدن ها اسالم 
و تمدن چينى است. او تز خود را اين چنين به پايان 
مى برد: «جهان يك پارچه نيست. تمدن ها انسان را 
متحد كرده و يا از اتحاد خارج مى كند. خون و اعتقاد 
تنها چيزهايى هست كه بر اساس آن ها انسان ها از 
و  مى جنگند  خاطرش  به  و  شده  داده  تميز  يكديگر 

مى ميرند.»
اين نوع عقايد و تحليل ها پايه هاى سياسى تهاجمى 
سياسى  اسالمى  فرقه هاى  و  آمريكا  حاكمه  هيئت 
تقويت  را  جنگ طلب  و  ارتجاعى  نيروهاى  كليه  و 
مى كند. دولت آمريكا خود نيز آن چنان سياست هاى 
به  تاكنون  آن  نتيجه  كه  مى كند  دنبال  غيرانسانى 
شده  منجر  انسان  ميليون ها  خرابى  خانه  و  نابودى 

است.
«برخورد  و  تاريخ»  «پايان  چون  تئورى هايى 
تمدن ها» نقش مهمى در تئوريزه كردن جهانى سازى 
گسيخته  عنان  ميليتاريستى  و  سرمايه دارى  اقتصاد 
امپرياليستى ايفا مى كنند. اياالت متحده و انگلستان 
و ديگر متحدانشان پس از اشغال نظامى افغانستان 
و عراق، رسما و علنا نشان دادند كه هيچ مخالفتى 
با مذهب و سركوب سيستماتيك زنان و شكنجه و 
اعدام و فقر و فالكت ندارند، كافى است كه همه اين 

جنايات تحت سلطه خودشان جريان پيدا كند.
مذهبى،  فرقه هاى  آن  وسيله  به  كه  مهمى  عامل 
مردم و به ويژه جوانان مذهبى عقب نگه داشته شده 
مى كشند  خود  ارتجاعى  سياست هاى  دنبال  به  را 
اخنتاق  و  بيكارى  و  فقر  گسترش  و  رشد  در  ريشه 
گسترده  تبليغات  ديگر،  سوى  از  دارد.  ديكتاتورى  و 
كارگرى  جنبش هاى  سركوب  و  كمونيسم  عليه  بر 

انتقام جويانه  افكار  رشد  به  نيز  سكوالر  و 
اسالم گرايى  و  ناسيوناليسيتى  متعصب  و 
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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.

كمك شايان كرده است.
صدها هزار كودک و جوانى كه در مدارس 
مذهبى كشورهايى نظير عربستان سعودى، پاكستان، 
شستشوى  مذهبى  خرافات  با  و...،  ايران  افغانستان، 
تروريستى  عمليات هاى  در  و  مى شوند  داده  مغزى 
ديكتاتورى  حكومت هاى  توسط  مى كنند،  شركت 
پشتيبانى  و  حمايت  نيز  غرب  دموكراتيك  حتى  و 

مى شوند.
حقيقت اين است كه وحشى گرى و تروريسم دولتى 
و غيردولتى نتيجه عملكرد سيستم سرمايه دارى در 
كالن  مالى  و  اقتصادى  پايه  و  است  جهانى  سطح 
فرقه هاى مذهبى، از سوى جمهورى اسالمى ايران، 
دولت تركيه، عربستان سعودى، افغانستان، اسرائيل، 
انگلستان، پاكستان، آمريكا و...، تامين مى شود، ناشى 

از خصلت سيستم سرمايه دارى است.
و  ملى  ميليتاريستى،  گرايشات  اخير،  تاريخ  طول  در 
مذهبى با حمايت و پشتيبانى دولت هاى امپرياليستى 
وحشيانه  سركوب  به  آمريكا،  دولت  همه  راس  در  و 
و  دانش جويان  و  زنان  كارگرى،  جنبش هاى 
سيستم  زده اند.  دست  ستم  تحت  و  محروم  مردم 
سرمايه دارى جهانى، همواره از احزاب و سازمان هاى 
اسالمى، براى منزوى كردن و سركوب جنبش هاى 
مترقى و سكوالر و جنبش سوسياليستى طبقه كارگر 

استفاده مى كند.
براى مثال، در زمان «جهاد» در افغانستان، اوسامه 
به  سعودى،  عربستان  سلطنتى  خاندان  از  بن الدن 
منظور كمك به جهاد، به پاكستان و افغانستان اعزام 
شد. او و ديگر هم فكرانش، در اين كشورها در ميان 
«جهاد و جنگ»، با حمايت و پشتيبانى پليس مخفى 
تروريستى  سازمان  پايه هاى  آمريكا،  و  پاكستان 

القاعده را پى ريزى كرد. 
امنيت  مشاور  برژينسكى»،  «زبيگنو  كه  هنگامى 
ملى آمريكا، براى يك سفر رسمى به پاكستان آمده 
شوروى  نيروهاى  با  جنگ  و  «جهاد»  براى  تا  بود 
«خيبر  در  كند؛  سازمان دهى  و  تبليغ  افغانستان،  در 
پاس» سخنرانى كرد كه اوسامه بن الدن نيز در ميان 
دعوت شدگان به اين سخنرانى بود. برژينسكى، در 

سخنرانى خود تاكيد كرد: «خدا با شما است».
نيروهاى  جنگى  مخارج  تامين  براى  دالر  ميلياردها 
از  آن  عمده  بخش  كه  شد  داده  اختصاص  «جهاد» 
مى شد.  تامين  اسلحه  و  مخدر  مواد  قاچاق  طريق 

نفتى  شركت  از  كابل  نظامى  تسخير  براى  طالبان، 
دالر  ميليون  پنجاه  آمريكا،  «اونوكال»  آساى  غول 

گرفت.
از 11 سپتامبر 2001 تاكنون، صدها هزار آمريكايى 
بيكار شده اند. فشار و اختناق پليسى در جامعه آمريكا 
بيش تر شده و جنايت و تبهكارى افزايش يافته است. 
دولت آمريكا جهت منحرف كردن توجه عمومى از 
هياهوى  به  همواره  واقعيت ها،  و  بحران ها  اين 

تبليغاتى «جنگ با تروريسم» متوسل مى شود.
جورج بوش، رييس جمهورى آمريكا، در سخنانى كه 
در پنجمين سالگرد واقعه يازدهم سپتامبر سال 2001 
ايراد كرد، گفت كه جنگ با عراق بخشى از مبارزه 
عليه تروريسم جهانى است و افزود كه گرچه صدام 
هسته اى  تسليحات  به  عراق،  سابق  رهبر  حسين، 
دست نيافته بود اما ادامه حكومت وى «تهديدى را 
متوجه جهانيان مى كرد كه ما نمى توانستيم ناديده 

بگيريم.»
از  كه  سخنان،  اين  در  آمريكا  جمهورى  رييس 
شبكه هاى تلويزيونى سرتاسرى در اين كشور پخش 
مى شد، گفت كه هر اشتباهى ممكن است در جنگ 
عراق روى داده باشد، اما بدترين اشتباه اين خواهد 
بود كه تصور كنيم كه اگر از اين كشور خارج شويم، 

تروريست ها ما را به حال خود رها خواهند كرد.
بوش، مبارزه با تروريسم را جنگى در دفاع از تمدن 
ادامه  پيروزى  تا  بايد  را  جنگ  اين  گفت  و  خواند 
تسليم  منزله  به  جنگ  اين  در  افزود: «شكست  داد، 
خاورميانه به ديكتاتورهاى تندرو است كه به جنگ 
افزارهاى هسته اى مجهز شده اند.» «جنگ عليه اين 
دشمن مستلزم چيزى بيش از يك درگيرى مسلحانه 
قرن  براى  بنيادى  عقيدتى  مبارزه  يك  بلكه  است 

بيست و يكم و ماموريتى براى نسل ماست.»
اوسامه  كه  اين  يادآورى  با  آمريكا  جمهورى  رييس 
القاعده  شبكه  ارشد  اعضاى  ساير  و  رهبر،  بن الدن، 
آنان  به  ما  «پيام  كه  گفت  نشده اند،  دستگير  هنوز 
به  مدتى  چه  كه  نيست  مهم  است:  واضح  و  صريح 
طول خواهد انجاميد اما آمريكا شما را خواهد يافت و 

به دست عدالت خواهد سپرد.»
اين سخنرانى در حالى ايراد شد كه بين سياستمداران 
حاكم  حزب  دو  اعضاى  خصوص  به  و  آمريكايى 
مورد  در  دموكرات،  مخالف  حزب  و  جمهوريخواه 
اختالف  عراق  اشغال  و  جنگ  از  جنبه هايى 

جريان  در  موضوع  اين  قطعا  دارد.  وجود  نظرهايى 
برگزار  نوامبر  ماه  در  كه  كنگره،  انتخاباتى  مبارزات 
مناقشه  مورد  مهم  موضوعات  از  يكى  شد،  خواهد 
و تبليغات انتخاباتى كانديداهاى احزاب دموكرات و 

جمهورى خواه خواهد شد.
اما هم اكنون نيزدر واكنش به اظهارات جورج بوش، 
سناتور ادوارد كندى از رهبران ارشد حزب دموكرات، 
بهره بردارى  خاطر  به  بايد  بوش،  آقاى  كه  گفت 
قربانيان  خاطر  به  ملى  عزادارى  روز  از  سياسى 
حمالت 11 سپتامبر، خجالت بكشد. وى گفت كه در 
مبارزات انتخاباتى ماه نوامبر فرصت كافى در اختيار 
طرفداران دولت قرار خواهد داشت تا به بحث در باره 

جنگ عراق بپردازند.
بدين ترتيب، بوش در همين سخنرانى خود به همان 
«برخورد  كننده  گمراه   و  ارتجاعى  معروف  تئورى 
تمدنى كه از تساوى همه  تمدن ها» تاكيد مى كند. 
جانبه انسان، بدون توجه به مليت، جنسيت و عقايد 
مذاهب  همه  نيست.  بيش  توحشى  نكند،  حمايت 
عقب مانده و ارتجاعى هستند كه خصومت و دشمنى 
به  نگاهى  نيم  با  مى زنند.  دامن  را  انسان ها  بين 
كتاب هاى به اصطالح آسمانى و فتواهاى روحانيون 
و آيت اهللا ها مانند فتواهاى خمينى مبنى بر قتل عام 
قتل  فتواى  و   1367 تابستان  در  سياسى  زندانيان 
سلمان رشدى، نويسنده كتاب «آيه هاى شيطانى» و 
يا تاكيد بوش در پشت هر فرمان چنگى اش مبنى بر 
اين كه خدا با ماست، مى توان به عنوان نمونه هايى 

از عمق وحشى گرى هاى سران دولتى پى برد. 
با  آگاه  و  متحد  و  متشكل  كارگر  طبقه  تنها  مسلما، 
اتكا به علم سوسياليسم، قادر به ساختن جهان نوينى 
است كه در آن، انتقام جويى، جنگ و سركوب، ترور و 
اعدام و به طور كلى تعصبات مذهبى و ملى و نژادى 
آزادى،  آرامش،  به  جامعه  و  مى بازند  رنگ  غيره  و 
برابرى در همه زمينه هاى اقتصادى، جنسى و ملى 

دست پيدا خواهد كرد.

از سايت هاى حزب كمونيست ايرانو كومه له ديدن كنيد.

www.komala.tv

سايت حزب كمونيست ايران
سايت كو مه له

سايت تلويزيون كومه له

www.cpiran.org

www.komalah.org
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نياز  مورد  در  دوباره  تاكيد  ضمن  مطلب  اين  هدف 
كارگران  طبقاتى  و  توده اى  تشكل  به  ضرورت  و 
در  كه  است  اين  ايران،  امروز  سياسى  شرايط  در 
طبقاتى  و  سراسرى  تشكل  تشكيل  چگونگى  مورد 
كارگران،  با فعالين و پيشروان كارگرى تبادل نظر 

شود. 
امروز  اقتصادى  و  سياسى  اوضاع  كه  كسانى  براى 
ايران را از منظرى كمونيستى و ماركسيستى تعقيب 
جنبش  كه  دارد  قرار  صدر  در  سئوال  اين  مى كنند، 
مبارزه  از  سطحى  چه  در  امروز  ايران  كارگرى 
و  سراسرى  تشكل  به  چگونه  كارگران  و  دارد  قرار 
اجتماعى خويش، تشكلى كه به معناى واقعى منافع 
كل كارگران ايران را  در برابر دولت و سرمايه داران 

نمايندگى كند، دست خواهند يافت. 
اين امر، يعنى موقعيت و جايگاه جامعه كارگرى ايران 
بورژوازى  مى بينيم  كه  شود،  مى  تر  برجسته  زمانى 
ايران گاها در تقابل و گاها در حال معامله و سازش و 
بده بستان با بورژوازى جهانى بطور عام و بورژوازى 
يك  انسان  ميليون ها  سرنوشت  اخص  بطور  غرب 

كشور را چگونه  رقم مى زنند.
استراتژى هاى  سطح  در  و  كالن  سطح  در  موضوع 
متفاوت براى اداره جامعه است. در بحبوحه تخاصمات 

رژيم اسالمى ايران با دولت هاى غربى بر سر 
برنامه هسته اى رژيم، كه حتى نفس بعضى  از 
جريانات را بند كرده است و آنان را به انتظار 
است،  داشته  وا  متحدينش  و  آمريكا  اقدامات 
جمهورى اسالمى در واقع  بسته متقابل خود 
داد   ارائه  موقع  همان  غربى  كشورهاى  به  را 
از  درصدى   80 واگذارى  دستور  خامنه اى  كه 
صادر  خصوصى  بخش  به   را  دولتى  مالكيت 
نشان  واقع  در  خصوصى   بخش  تقويت  كرد. 

بانك  نظير  جهانى  سازمان هاى  به  سبز  چراغ  دادن 
جهانى و صندوق بين المللى پول و كشورهاى غربى 
از سوى رژيم اسالمى  بود. تقويت  بخش خصوصى 
اقتصاد كه به فقر و فالكت بيشتر توده هاى كارگر، 
متعدد  اجتماعى  مصيبت هاى  و  گرانى  بيكارى، 
با  رژيم  سازى  همسان  واقع  در  مى انجامد،  ديگرى 
آن ها  آلترناتيو  به  مثبت  پاسخ   و  غرب  ليبراليسم 
بود. اين پايه مسئله است. وقتى آن ها در پايه با هم 
اشتراک داشته باشند، موضوعات ديگرى كه  بر سر 
آن نزاع دارند از جمله اختالف بر سر برنامه هسته اى 

رژيم اسالمى را  سهل تر حل و فصل مى كنند. 
عملكردهاى  و  سياست ها  نه  كه  است  اين  واقعيت 
غربى،  ليبراليسم  آلترناتيو  نه  و  اسالمى  رژيم 
اوضاع   در  مثبت  تغيير  كمترين  پيام آور  هيچكدام 
نيستند.  ايران  زحمتكش  و  كارگر  توده هاى  نفع  به 
دولت هاى  بين  ستيز  و  اختالف  به  هست  چه  هر 

منطقه اى  قدرت  در  آنان  برى  سهم  به  و  بورژوائى 
بيكار  كار  از  ايرانى  كارگر  كه  اين  مى شود.  خالصه 
و  نمى شود  پرداخت  موقع  به  دستمزدش  مى شود، 
بيمه بيكارى در ايام بيكارى به  او تعلق نمى گيرد، 
مشكل جمهورى اسالمى و دولت هاى غربى نيست. 
اسالمى  رژيم  اقتصادى  برنامه هاى  اساس  اتفاقٌا 
بخش  بيشتر  چه  هر  تقويت  صدد  در  هم  حاال  كه 
خصوصى است بر بى حقوقى كارگران، شدت كار، و 
بيكار كردن كارگران استوار است. و برنامه  توسعه 
رژيم اسالمى نيز تماما كپى برنامه دست راستى ترين 
جناح ليبراليسم غرب براى كشورهاى در حال رشد 

است. 
در اين شرايط مبارزات و اعتراضات كارگران چه در 
شكل اعتصاب و  يا تجمع  دركارخانه و ادارات دولتى 
بيشتر حول حقوق هاى معوقه، عليه اخراج و يا پايين 
بودن مزاياى كار و امنيت شغلى است. اين مطالبات 
هر چند برحق اند، ولى در واقع دفاعى است از حداقل 

حقوق. 
جنبش كارگرى ايران در وضعيت دفاع از حقوق خود 
بسر مى برد، به اين اعتبار در يك حالت تدافعى قرار 
اشكال  به  كارگرى  جنبش  تدافعى  حالت  اين  دارد. 
مختلف به طبقه كارگر تحميل شده است. و بيرون 

آمدن از اين  وضعيت نيازمند كار و فعاليت فعالين و 
پيشروان كارگرى در سطح كالن يا ماكرو   است. 

توده هاى  كار  و  زندگى  شرايط  تغيير  مسئله  اگر 
رفاه  مسئله  اگر  است،  ايران  زحمتكش  و  كارگر 
در  كارگران  باشد،  جامعه  شهروندان  تمام  عمومى 
خود  كامل  حقوق  مى دهند  انجام  كه  كارى   ازاى 
به  موظف  دولت  نيز  بيكارى  ايام  در  و  بگيرند  را 
پرداخت كامل بيمه بيكارى باشد، اگر مسئله آزادى 
فعاليت سياسى، اجتماعى، فرهنگى كارگران است و 
ده ها مورد ديگر از اين قبيل كه مستقيما به سطح 
زندگى و كار كارگران مربوط مى شود، كارگران ايران 
خود  سراسرى  سطح  در  كه  اين  جز  ندارند  چاره اى 
خود  سراسرى  بزرگ و  كنند و تشكل   متشكل  را  

را بوجود آورند. 
سوى  از  زيادى  پرشور  مبارزات  اخير  سال هاى  طى 
مبارزات هم  خيلى از اين  گرفته و  صورت  كارگران 

به پيروزى رسيده است. فعالين كارگرى كميته هاى 
مختلفى بوجود آورده اند كه هر كدام اهداف بزرگترى 
ايجاد  براى  هماهنگى  كميته  كرده اند.  تعقيب  را 
با  كه  كارگرى  كميته هاى  ساير  و  كارگرى  تشكل 
ابتكار خود فعالين كارگرى بوجود آمده اند، هر كدام 
براى اتحاد و سازمانيابى سراسرى كارگران  بوجود 
آمده اند كه در صورت متحقق شدن اين مهم، خود  

را در آن تشكل بزرگتر ذوب كنند. 
سئوال اصلى اينست بدنبال تشكيل كميته هماهنگى 
آگاهانه  فعاليت  كدام  كارگرى،  كميته هاى  ساير  و 
براى  ايجاد تشكل سراسرى كارگران  صورت گرفته 
است؟  و در اين راستا چه اقدامات عملى  را در دستور 
كار دارند؟  و موانع اصلى تشكيل تشكل سراسرى 

كارگران را چه مى بينند؟ 
در شرايط سياسى و طبقاتى امروز اگر كارگران ايران 
بعنوان يك طبقه وارد كارزار سياسى و اجتماعى در 
كار  و  زندگى  ايران  بورژوازى  نشوند،  كشور  سطح 

فالكت بارترى  را به آنان تحميل مى كنند. 
كه  مى كند  حكم  امروز  طبقاتى  و  سياسى  شرايط 
سختى ها  تمام  عليرغم  كارگرى  فعالين  و  رهبران 
روبرو  آن  با  زندگى  و  كار  در  كه  ناهموارى هايى  و 

هستند، در سطح ماكرو بينديشند و عمل كنند. 
است  طبيعى  كارگران  سراسرى  تشكل  ايجاد 
رژيم  تقابل  با  ايران  امروز  شرايط  در  كه 
روبرو  آن  سركوب  دستگاه هاى  و  اسالمى 
شود. مگر رژيم اسالمى با كارگران سقز مواجه  
واحد  شركت  كارگران  سنديكاى  با  مگر  نشد، 
نكردند،  مقابله  و...  تهديد  و  سركوب  زبان  با 
مگر اعتصابات زيادى نبوده اند كه  با  دخالت 

نيروهاى  انتظامى رژيم مواجهه شده اند... . 
فعالين  و  رهبران  اصلى  ازمشكالت  يكى 
سركوبگرى ها   كردن  خنثى  براى  تالش  كارگرى 
كه  است  بوده  سرمايه داران  و  دولت  توطئه هاى   و 
حقايق  اما  شده اند.  پيروز  كارگران  موارد  خيلى  در 
مبارزاتى كارگران در سال هاى اخير و تجربه شركت 
واحد نشان مى دهد  كه مى توان براى ايجاد تشكل 

سراسرى كارگران گام هاى عملى برداشت. 
تالش جهت ايجاد تشكل سراسرى كارگران ايران، با 
همبستگى جهانى كارگران و اتحاديه ها و تشكل هاى 

كارگرى ساير كشورها مواجه ميشود. 
يك تشكل سراسرى كه نماينده و حافظ منافع تمام 
و  نام  مى آيد؟  بوجود  چگونه  باشد،  ايران  كارگران 
اهداف آن تشكل چيست؟ اساسنامه و مطالباتى كه 
اين تشكل براى آن مبارزه مى كند كدام ها هستند؟ 
اين  از  سئواالتى  و  است  چگونه  تشكل  اين  ساختار 

جاى  در  بايد  كه  هستند  موضوعاتى  قبيل 
خود به آن پرداخت. 

بهروز ناصرى  ضرورت تشكل هاى توده اى و طبقاتى
كارگران در شرايط كنونى!
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 ولى فعال مهم اينست كه اين 
كه  آيد   بوجود  عمومى  توافق 
سراسرى  تشكل  به  ايران  كارگران 
ساختن  و  دارند  نياز  خود  طبقاتى   و 
بهبود  براى  حياتى  ضرورت  يك  آن 
شرايط كار و زندگى كارگران و تمام 
پيشروى  و  ايران  جامعه  شهروندان 
اين  و  است  ايران  در  طبقاتى  مبارزه 
بايد  تشكلى   چنين  ايجاد  براى  كه 
دستور  در  عملى  اقدامات  و  برنامه  
فعالين  و  رهبران  و  داشت  كار 
كارگرى زيادى اين مهم را امر خود 

تلقى كنند. 
رهبران  كه  نيست  اين  در  ترديدى 
تدقيق  عهده  از  كارگرى  فعالين  و 
سئواالت فوق بر مى آيند. اما گام اول 
و  تشكل  ايجاد  براى  عمومى  توافق 
برداشتن گام هاى عملى در آن زمينه 

است. 
 

ديزل،  خودرو  ايران  كارگران   ،1385 شهريور   15 صبح    
به  رسيدن  براى  متحدانه  مبارزه  و  اعتصاب  روز   40
مطالباتشان را پيروزمندانه به پايان رساندند. كارگران موفق 
شدند مطالبه بر حق خود را به سرمايه داران تحميل كنند. 
مديريت شركت مجبور شد كه دستمزد كارگران قراردادى 

را 200 هزار ريال افزايش دهد.
در همين رابطه مدير توسعه منابع انساني اين واحد بزرگ 
صنعتى با صدور اطالعيه اى ضمن اعالم خبر اضافه شدن  
مبلغ 200 هزار ريال به حقوق كارگران، گفت اين افزايش 
دستمزد شامل حال كارگران پيمانكارى نيروى انسانى نيز 

مى گردد.
كارگران ايران خودرو ديزل، در اعتراض به تعرض كارفرما 
به ابتدائى ترين حقوق كارگران و كاهش دستمزد آن ها كه 
با احتساب كسر كردن حق اوالد و حق افزايش توليد به 70 
هزار تومان بالغ مى شد از 40 روز پيش دست به اعتصاب 

و مبارزه زدند. 
كه  دادند  نشان  ديگر  بار  ديزل،  خودرو  ايران  كارگران 
متحدانه  و  يكپارچه  مبارزه  و  اعتصاب  با  تنها  كارگران 
خود مى توانند حقوق خود را از حلقوم سرمايه داران بيرون 

بكشند. ما اين پيروزى را به كارگران اين واحد صنعتى و 
ديگر  بخش هاى  كارگران  همچنين  و  آن ها  خانواده هاى 

تبريك مى گوييم.
در شرايطى كه يورش پى در پى سرمايه داران و دولت حامى 
آن ها به شرايط كار و زندگى كارگران همچنان ادامه دارد 
و رژيم در تالش است تا كارفرمايان و سرمايه داران را از 
رعايت هر گونه قيد و بند قانونى در مناسبات كار و سرمايه 
اعتراضات  و  اعتصابات  شدن  سراسرى  تنها  اين  كند،  رها 
كارگرى در ابعاد وسيع اجتماعى است كه مى تواند  تعرض 
آزمندانه سرمايه داران به حقوق كارگران را به عقب براند. 
شدن  سراسرى  و  همبستگى  شرط هاى  پيش  از  يكى 
اعتصابات و اعتراضات كارگرى ايجاد تشكل هاى طبقاتى 
و توده اى كارگران است. باشد كه پيروزى كارگران ايران 
گسترده تر  تالش  جهت  در  باشد  تجربه اى  ديزل  خودرو 

براى ايجاد اين تشكل ها.
زنده باد اتحاد و همبستگى كارگران!

زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى!
كميته مركزى حزب كمونيست ايران
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كارگران "ايران خودرو ديزل" اعتصاب و مبارزه 
متحدانه خود را پيروزمندانه به پايان رساندند

صداى كومه له،  راديوى ماهواره اى 24 ساعته
بر روى فركانس 12476 
در مجموعه "هات برد 3 "
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