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گامى مهم در راستاى
 اتحاد تشكل ها و فعالين

 جنبش كارگرى

گرامى داشت روزكومه له

 بحران  استراتژى
  در حل مسئله  ملى!

26 بهمن، روز ارج نهادن به تالش جريان سوسياليستى 
است كه با بيش از سه دهه تالش فداكارانه در دفاع از 
كارگران و مردم زحمتكش در هدايت مبارزه حق طلبانه 
جمهورى  ديكتاتورى  و  سلطنتى  ارتجاع  عليه  آنان، 
تعيين  حق  كسب  و  برابرى  آزادى،  راه  در  و  اسالمى 
سرنوشت به بخشى جدائى ناپذير از تاريخ جنبش انقالبى 

در كردستان تبديل شده است.

روز كومه له، روز گرامىداشت سازمان مبارزى است كه 
جنبش  در  سوسياليستى  و  انقالبى  استراتژى  بر  همواره 
كردستان و مبارزه متحدانه و طبقاتى كارگران در سراسر 
ايران تاكيد كرده و در دفاع از منافع مشترک و همبستگى 
طبقاتى كارگران ايران استوار مانده و به جريانى توده اى 

و پرنفوذ تبديل شده است.

مبارزه در راه آزادى زنان و رهايى از قيد سنت هاى عقب 
ساالرانه  مرد  فرهنگ  و  مذهبى  خرافه  و  جهل  و  مانده 
تالش بى وفقه براى كسب آزادى هاى بدون قيد و شرط 
سلطه گرى  و  جنگ  عليه  پيگيرانه  مبارزه   و  سياسى 
افشاى  و  منطقه  سركوبگر  دولت هاى  و  امپرياليست ها 
ماهيت استراتژى جريانات  بورژوائى، جنبه هاى ديگرى 
كردستان  جنبش  در  كومه له  نقش  و  درخشان  تاريخ  از 

است.

بعنوان  كه  است  جريانى  داشت  گرامى  روز  كومه له  روز 
ستون پر قدرت حزب كمونيست ايران به امر سازماندهى 
در راستاى  انقالب كارگرى در سراسر ايران يارى رسانده 

است.

عزيز  ياد  گرامى داشت  روز  حال  عين  در  كومه له،  روز 
هزاران مبارز انقالبى و كمونيست است كه در سنگرهاى 
جنبش انقالبى و در صفوف كومه له و حزب كمونيست 

سربلندى  با  سوسياليستى  آرمان هاى  راه  در  ايران 
جان سپردند.

 

مراسم روز كومه له امسال
 در كشورهاى مخلتف

 به ترتيب زير برگزار مى شود:

كانادا:  27 ژانويه 
   سوئد،گوتنبرگ : 3 فوريه 

استراليا:  3 فوريه 
فنالند:   3 فوريه

     سوئد، استكهلم: 10 فوريه 
نروژ: 10 فوريه
آلمان: 10 فوريه

در حاشيه رويدادهاى سياسى

*گزارش گروه بررسى عراق (بيكر – هاميلتون) بنام 
"راه به پيش با 79 پيشنهادى كه ارائه كرده محصول 
شكست آمريكا در عراق، شكست اسرائيل در به تسليم 
لنبان  در  اهللا  حزب  تضعيف  و  ها  فلسطينى  كشاندن 

است. 

*وقتى در روز يكشنبه 3 دسامبر 2006 اعالم شد كه 
هوگو چاوز  براى بار دوم ر ئيس جمهور ونزوئال  شده 
است  به طرزى خود به خودى خوشحال شدم. آيا اين 
جمهورى  با  كشور  اين  حكومت  نزديكى  با  خوشحالى 
اسالمى، اين مظهر ارتجاع و جنايت، توجيه پذير است؟ 
مقايسه  بسيار گذراى حكومت هاى اين دو كشور شايد 

اين شادى را توجيه پذير كند.

در صفحه 7*در حاشيه  اعدام صدام حسين

در صفحه 2

در صفحه 5

تالش تشكل هاى مستقل از دولت و فعالين جنبش كارگرى 
براى اتحاد و همبستگى و نهايت امر براى برپايى تشكل 
سراسرى كارگران جدى تر از گذشته در جريان است. اين 
حركت را بايد به دور از هرگونه تنگ نظرى و سكتاريسمى 

تقويت كرد.

نگاهى به مهم ترين وقايع
 سياسى و اجتماعى جهان

 در سال 2006
در صفحه 9
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كارگرى  جنبش  فعالين  و  تشكل ها  اتحاد  راستاى  در  مهم  گامى 
بهرام رحمانى

جنبش  فعالين  و  دولت  از  مستقل  تشكل هاى  تالش 
براى  امر  نهايت  و  همبستگى  و  اتحاد  براى  كارگرى 
گذشته  از  جدى تر  كارگران  سراسرى  تشكل  برپايى 
هرگونه  از  دور  به  بايد  را  حركت  اين  است.  جريان  در 
تنگ نظرى و سكتاريسمى تقويت كرد. زيرا اكنون مبارزه 
پراكنده كارگران آن قدر گسترده است كه هر ناظر بيرونى 
را به اين فكر مى اندازد با وجود انبوهى از مبارزه چرا هنوز 
چرا  هستند.  خود  سراسرى  تشكل  فاقد  ايران  كارگران 
فعالين اين جنبش دستگير و زندانى و شكنجه مى شوند، 
يا مشكالت اقتصادى، نفس آن ها را بريده است؛ اما در 
چنين شرايطى، آن ها باز هم دست از مبارزه بر حق خود 
و  تشتت  امروز  واقعا  برنمى دارند؟!  سرمايه داران  عليه 
پراكندگى بزرگ ترين دغدغه فعالين و جريانات كارگرى 
مشكالت  و  خفقان  ميان  اين  در  البته  است.  كمونيستى 
اقتصادى در تشكل يابى طبقه كارگر تاثير به سزايى دارد. 
اما بايد به امر اذعان كنيم كه تنگ نظرى و سياست هاى 
سكتاريستى نيز در بين فعالين جنبش كارگرى و احزاب و 
سازمان هاى درگير با جنبش كارگرى كمونيستى يك امر 
غيرقابل انكار است. اگر همه نيروهاى جنبش كارگرى به 
اين نتيجه نرسند كه كارگران بدون مبارزه متحد و متشكل، 
همواره در معرض دايمى تهديد و تعرض سرمايه داران و 
حكومت آن ها قرار خواهند گرفت، دشوارى و موانع پيش 
بخش  اگر  ماند.  خواهد  باقى  كارگران  تشكل يابى  روى 
چشم گيرى از فعالين و سازمان هاى اين نيروى ميليونى 
به اين نتيجه قطعى نرسند كه با آگاهى به مواضع مورد 
اختالف در كنار هم قرار بگيرند و بحث و تبادل نظر كنند 
تا تشكل سراسرى كارگران مستقل از دولت را به وجود 
خواهد  سخت  راستا  اين  در  گامى  هر  برداشتن  بياورند، 

بود.
اگر با اين مقدمه و با اين حسن نيت به سراغ تشكل هاى 
يا  و  آن ها  فعالين  نظريات  و  كارگرى  مستقل  موجود 
مقاالت، مصاحبه ها، سايت هاى اينترنتى و نشريات آن ها 
برويم، با اين واقعيت روبرو مى شويم كه ماتريال انسانى 
دسترس  در  كنونى  شرايط  در  مناسبى  نسبتا  ابزارهاى  و 
وجود  به  امكان  معين  زمان بندى  يك  در  كه  آن هاست 
آوردن تشكل سراسرى كارگران ايران امكان پذير است. 
در اين ميان رفقاى اتحاد كميته هاى كارگرى، گام مهمى 
در راستاى گسترش تشكل يابى كارگران ايران برداشته و 
طى فراخوانى در تاريخ 1385/9/11، از فعالين كارگرى 
اتحاد  و  نظر  تبادل  و  همكارى  به  موجود  تشكل هاى  و 
فراخوان  اين  استقبال  به  بايد  بى شك  اند.  كرده  دعوت 
رفت و دست يكايك رفقاى اتحاد كميته هاى كارگرى را 
به گرمى فشرد. بخش هايى از اين فراخوان تحت عنوان 

«دعوت از فعالين جنبش كارگرى»، چنين است:
جنبش  فعالين  تحرک  شاهد  گذشته  سال  چند  «در 
هر  بوده ايم.  كارگرى  تشكالت  ايجاد  براى  كارگرى، 
يك بنا به شرايط و موقعيت ها و گرايشاتى كه داشته اند 
از  خاصى  شكل  و  پرداخته اند  مسئله  اين  به  زاويه اى  از 

تشكل را سازمان دادند و يا زمينه ايجاد آن شدند.
سازماندهى  تهران با  اتوبوسرانى  واحد  شركت  سنديكاى 
اعتصابشان  با  و  تهران  در  شركت  اين  راننده  هزار  چند 

توانستند پشت سرمايه داران را بلرزانند، از جمله اين موارد 
است. اما پس از اعتصاب شديدا مورد يورش قرار گرفتند و 
سركوب شدند. بازداشت عده زيادى از آن ها، حمله شبانه 
به خانه هاى رانندگان، غيرقانونى اعالم كردن سنديكاى 
شركت واحد، بازداشت طوالنى منصور اسانلو رئيس هيئت 
مديره اين سنديكا و اخراج بسيارى از فعالين اين سنديكا 
از شركت واحد، نشانگر شدت سركوب و برخورد با آن ها 
است. متاسفانه بدليل عدم آمادگى طبقه كارگر در حمايت 
از رانندگان شركت واحد، سركوب اين سنديكا عملى شد 

و ضرباتى بر پيكر اين سنديكا فرود آمد.
براى  تالش  در  كارگرى  جنبش  راديكال  فعالين  ديگر 
همبستگى و هماهنگى بين پيشروان جنبش در راستاى 
و  كميته ها  ايجاد  به  اقدام  كارگرى  فراگير  تشكل  ايجاد 
تشكالتى نمودند. از آن جمله كميته پيگيرى براى ايجاد 
ايجاد  براى  هماهنگى  كميته  كارگرى،  آزاد  تشكالت 
تشكل كارگرى و اتحاد كميته هاى كارگرى را مى توان 

نام برد.
مثبت  وجود  با  تالش ها،  اين  تمام  كه  است  آن  واقعيت 
به  نتوانسته  كنون  تا  جلو  به  گام  يك  برداشتن  و  بودن 
هدف خود يعنى برپايى يك تشكل فراگير و حتى فراهم 
گرايشات  اين  از  كدام  هر  برسد.  آن  زمينه هاى  نمودن 
راديكال در حد توان خود در مقابل تهاجمات سرمايه دارى 
فراگير  تشكل  ايجاد  مسئله  اما  اند،  كرده  ايستادگى 
هم چنان به عنوان مسئله اى الينحل باقى مانده و ظاهرا 

پس از گذشت چند سال، هنوز در بن بست قرار دارد...
با گذشت زمان راديكاليسم در اين گرايشات تقويت شده و 
بسيارى از فعالين جنبش كارگرى به اين نتيجه رسيده اند 
كه ضرورى است براى مبارزه با سرمايه دارى و براى آن 
كه اين مبارزه قوى تر باشد، بايد دست اتحاد وهمكارى 
به سوى هم دراز كنيم. براى آن كه بتوانيم در تقابل با 
سرمايه دارى فقط به دادن اطالعيه بسنده نكنيم و بتوانيم 
از  نوعى  است  ضرورى  باشيم،  داشته  عملى  تحركات 

همكارى و هماهنگى را بين خود سازمان دهيم.
همان طور كه گفته شد اختالفات بين ما اختالفاتى واقعى 
موقعيت  حفظ  ضمن  است  ضرورى  نتيجه  در  و  است 
مبرمترين  حول  منظم  همكارى  براى  طرحى  كنونيمان 
باشيم.  داشته  خود  بين  كارگرى،  جنبش  مطالبات 
نمايندگان  از  متشكل  همكارى  شوراى  مى توانيم  ما 
سنديكاى  مثل  كارگرى  جنبش  راديكال  گرايشات 
شركت واحد، كميته هماهنگى... كميته پيگيرى... اتحاد 
فعالين  كارگرى،  فرهنگى  انجمن  كارگرى،  كميته هاى 
و  كارگرى  جنبش  هوادار  دانش جويان  مكانيك،  كار  فلز 
ايجاد  مى نمايند،  فعاليت  مستقال  كه  فعالينى  از  بسيارى 
نماييم. اين شورا مى تواند وظيفه هماهنگى و همكارى در 
مقابل تهاجم به فعالين كارگرى و يا به طور كلى طبقه 
كارگر را به عهده بگيرد. در چنين حالتى فعالين متشكل 
بيش ترى  نقش  خود  سهم  به  مى توانند  شورا  اين  در 
از  بخش هايى  و  باشند  داشته  طبقاتى  مبارزه  عرصه  در 
كارگران پيشرو را نيز جذب اين حركت نمايند. پراكندگى 
موجود يكى از علت هايى است كه بدنه طبقه كارگر را از 
در  قوى  قطبى  كارگر  طبقه  عمال  و  كرده  جدا  فعالينش 

مقابل سرمايه دارى نمى بيند...
ما به هيچ عنوان تصور نمى كنيم كه اين طرح كامل و 
بدون نقص است و بلعكس از تمام فعالين جنبش كارگرى 
مى خواهيم كه براى تحقق هدف ذكر شده هر پيشنهادى 
به نظرشان مى رسد ارائه نمايند. شرايط كنونى ضرورت 
چنين همكارى را بين ما فعالين جنبش كارگرى بر جسته 
كرده است و بايد اين مسئله را به فال نيك گرفت. نبايد 
روند تهاجم سرمايه دارى به حقوق ما بدون مانع جدى و 
قوى تداوم يابد. اتحاد عمل و همكارى بين ما و حركت 
در جهت ايجاد تشكلى فراگير بين گرايشات راديكال، بايد 

از حرف به عمل تبديل گردد».
سياسى  محتواى  و  مضمون  لحاط  به  چه  فراخوان  اين 
صداقتى كه در بطن  سرمايه دارى و چه  عليه  طبقاتى  و 
و اهداف آن نهفته است، اصوال بايد هر فعال و  تشكل 
كارگرى را تشويق كند كه با شور و شوق  به استقبال آن 
برود. به ويژه اين رفقا، فضا را آن چنان باز گذاشته اند كه 
هر كسى در آن شركت كند نه به عنوان مهمان، بلكه از 

همان اول صاحب خانه محسوب مى شود.
كميته هاى  اتحاد  رفقاى  دعوت  اين  از  پس  روز  چند 
 ،1385/9/15 تاريخ  در  ديگرى  اطالعيه  در  كارگرى، 
كارگرى  جنبش  فعالين  از  دعوت  از  كردند: «پس  اعالم 
كارگرى  جنبش  فعالين  همكارى  شوراى  تشكيل  براى 
بالفاصله بعضى از تشكالت و فعالين به اين دعوت نامه 
پاسخ گفتند، از جمله كميته هماهنگى ... و كميته پيگيرى 
... به اين دعوت نامه جواب مثبت داده و از آن استقبال 

كردند.
يك  ايجاد  يعنى  بالقوه  هدف  مورد  در  فعالين  از  تعدادى 
مى رسيد  نظرشان  به  نكاتى  و  پيشنهادات  فراگير  تشكل 
كه مى توان همه آن ها را در شوراى همكارى ... به بحث 
گذاشت. اما براى آن كه ابتدا به ساكن شوراى همكارى 
شكل بگيرد و راه را هموار نمايد ضرورى است بر اساس 
هدف بالفعل آن يعنى مبرمترين مطالبات جنبش كارگرى 
كه همه بر آن توافق داريم مثل: امنيت شغلى، حق آزادى 
جنبش  فعالين  به  تهاجم  كردن  خنثى  بويژه  و  تشكل 
كارگرى آغاز نماييم و شورايمان را ايجاد نماييم. بنابراين 
شوراى همكارى ... بدون هيچ پيش شرطى ايجاد خواهد 
شد و ضمن پرداختن به هدف بالفعلش مى تواند در كنار 

آن بحث تشكل فراگير را به تبادل نظر بگذارد.
گامى  كارگرى،  جنبش  فعالين  همكارى  شوراى  ايجاد 
است به جلو براى ايستادگى محكم تر در مقابل تهاجمات 
سرمايه دارى و بر اين مبنا مجددا از فعالين ديگر جنبش 
عمل  به  دعوت  شورا  اين  در  شركت  براى  كارگرى 

مى آوريم.»

جدى  تالشى  است.  روشن  و  صريح  فراخوان  اين  هدف 
جنبش  مستقل  تشكل هاى  و  فعالين  كردن  متحد  براى 
برپايى  براى  بلند  گام هاى  برداشتن  جهت  در  كارگرى 
اين  است.  كارگر  طبقه  سراسرى  و  توده اى  تشكل هاى 
امروز  گذاشته اند.  انگشت  مهمى  ضعف  نطقه  به  رفقا 

فعالين  ضعف  و  مشغله  و  دغدغه  بزرگ ترين 
وجود  عدم  حاضر،  دوره  در  ايران  كارگر  طبقه 
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اين  به  همه  است.  كارگران  سراسرى  تشكل 
طبقه  نيروهاى  همه  اما  دارند.  اذعان  امر 
كارگر براى برطرف كردن اين ضعف هم جهت 
به  است،  بزرگى  كمبود  و  ضعف  اين  نيستند.  هم نظر  و 
ويژه در اين ميان تنگ نظرى و سكتاريستى و نظريه هاى 
آن  نويسندگان  نيز  وقت ها  بعضى  كه  غريبى  و  عجيب 
ادعا  مثال،  مى طلبند.  شهادت  به  غلط  به  نيز  را  ماركس 
حزبى،  و  توده اى  تشكل  دو  به  نه  كارگر  طبقه  مى شود 
بلكه به يك تشكل نياز دارد و اين همان تشكل توده اى 
فراتر  را  پا  مى كنند.  حمله  بلشويك ها  و  لنين  به  است. 
اثبات  تا  مى شوند  متوسل  هم  ماركس  به  و  مى گذارند 
و  ماركس  اين  گويا  بود.  حزبيت  مخالف  هم  او  كنند 
نبودند كه  علمى  سوسياليسم  بنيان گذاران  يعنى  انگلس، 
در انترناسيونال اول و دوم تالش كردند گرايشات مختلف 
طبقه كارگر از اتحاديه ها تا احزاب و سازمان ها و فعالين 
كمونيستى را در يك تشكل بين المللى  كارگرى  جنبش 
متشكل و متحد سازند. ماركس، تمام زندگى خود را وقف 
ماركس  مگر  كرد.  كارگر  طبقه  عملى  و  نظرى  مسايل 
ننوشتند؟  را  كمونيست»  حزب  «مانيفست  انگلس،  و 
كارگران»  توده اى  تشكل  «مانيفست  را  آن  اسم  چرا 
نگذاشتند؟! آيا اكنون ماركس زنده بود، چه جوابى به اين 
نوع از رفقا مى داد. حال فرض كنيم يك روز تعدادى از 
كارگران تشكلى هم به وجود آوردند و گفتند اين همان 
تشكل واحد طبقه كارگر است و نيازى به حزب نيست. 
اما سئوال بزرگ از اين دوستان اين است، در شرايطى كه 
كارگران ايران از تشكل هاى توده اى خود محروم هستند، 
و  تفرقه  جز  چيزى  چه  به  دست  اين  از  بحث هايى  آيا 
پراكندگى خدمت مى كند؟ مگر غير از اين است كه كليه 
نيروهاى جنبش كارگرى كمونيستى با هر ضعف و اشكال 
و ايرادى بايد در برپايى اين تشكل ها آستين هاى خود را 
باال بزنند و در فرصت و موقعيت مناسب نيز از همديگر 
انتقاد كنند. اين روز ها مد شده است تعدادى انگشت شمار 
دور هم جمع شوند، آن چنان در حالت خلسه فرو روند كه 
به طبقه كارگر از برج آج امر و نهى كنند؟ به سازمان ها 
و  بد  بلشويك ها  و  لنين  و  كمونيست  سياسى  احزاب  و 
بيراه بگويند، چرا؟ چرا وقت خود را صرف تحريف تاريخ 
جنبش كارگرى كمونيستى مى كنيد؟ طبيعى است كه هر  
فرد و يا افرادى دور هم جمع شوند، هر اسمى نيز روى 
خود بگذارند، هر نوع و روش فعاليت براى خود انتخاب 
آزادى  و  نيست  كار  اين  در  ايرادى  هيچ  تنها  نه  كنند، 
تشكل را بايد بدون قيد و شرط به رسميت شناخت، بلكه 
حق طبيعى شان است. ايراد و نقد در اين است كه افرادى 
انگشت شمار دور هم جمع شوند، و با اين روحيه آن چنان 
به طبقه كارگر امر و نهى مى كنند كه حيرت انگيز است. 
پرچم دار  و  مبلغ  كه  گرفته اند  تصميم  دوستان  اين  انگار 
برخوردهاى ناروا و تئورى هاى آن چنانى و دامن زدن به 
دوستان  تيپ  اين  از  برخى  باشند.  اختالف  و  پراكندگى 
كه از قضا برخى مواقع بحث هاى درستى را هم مطرح 
و  آمرانه  لحن  مى كنند.  دشمن تراشى  بازهم  مى كنند 
و  دوستانه  نقد  از  دور  به  ناروا  برخوردهاى  و  طلب كارانه 
سازنده است و به پراكندگى و تفرقه بيش تر دامن مى زند. 
جنبش  فعالين  ميان  در  برخوردها  اين  صورت  هر  در  اما 
كارگرى وجود دارد و بايد آن را با صبر و شكيبايى تحمل 
كرد و در فضايى دوستانه و سالم به نقد آن ها پرداخت. 
الزم است در اين تاكيد شود كه برخوردهاى تند و تيز اين 
كردن  منزوى  يا  و  گذاشتن  كنار  نبايد به  دوستان،  قبيل 

آن ها از تشكل هاى كارگرى منجر شود.
حل هاى  راه  نمى تواند  جريانى  و  كسى  اگر   واقع  در 
از  كارگران  رفت  برون  براى  پايدار  و  عملى  اساسى، 
پاى  زير  خربزه  پوست  الاقل  بدهد  پراكندگى  و  تشتت 
ديگران نياندازد. دامن زدن به تفرقه و تشتت طبقه كارگر 
هنرى نيست. اساسا بايد اتحاد و تشكل سراسرى طبقاتى 
امروزى  بحث هاى  محور  سرمايه داران  عليه  كارگران 
كارگران  بگذاريد  كارگرى.  نيروهاى  تخريب  نه  باشد 
ايران اين تشكل مستقل از دولت خود را به وجود بياورند 
آن موقع در مجامع عمومى آن ها، مى توان مطرح كرد كه 
آيا كارگران به يك تشكل و يا دو تشكل، يعنى تشكل 
كسانى   امروز  نه.  يا  دارند  نياز  حزب  و  كارگران  توده اى 
كارگرى  را  خود  كه  احزابى  و  سازمان ها  انحالل  پرچم 
يك  نگرشى  چنين  برده اند.  باال  را  مى دانند  كمونيستى 
چنين  ادامه  در  بگذاريد  است.  بزرگى  سياسى  خطاى 
روندى كارگران آزادانه و آگاهانه تصميم بگيرند كه آيا به 
حزب جديدى نياز دارند يا نه؟ آيا به حزب دل خواه خود 
مى پيوندند يا نه؟ و يا اين كه به اين نتيجه برسند به هيچ 
حزبى نياز ندارند و همان تشكل توده ايشان كافى است. 
اين هم يك نظر در كنار نظريات ديگر درون طبقه كارگر 
است. اما طراحان آن زمان و مكان آن را اشتباه گرفته اند. 
مشغله  كه  مى تراشند  كارگرى  فعالين  براى  مشغله اى 
امروزيشان نيست. از اين رو طرح اين بحث در حال حاضر 
يك بحث انحرافى است. چرا كه طبقه كارگر ايران هنوز 
تشكل هاى توده اى خود را به وجود نياورده و در آغازين 
فرسايشى  بحث هاى  به  آن  فعالين  مشغله  دارد،  قرار  راه 
يك تشكل و يا دو تشكل درگير شود. پس وظيفه كنونى 
همه نيروهاى جنبش كارگرى كمونيستى، سازمان دهى و 

رهبرى تشكل هاى توده اى عليه سرمايه داران است. 
و  اولويت ها  اين  به  تاكيد  اين جا،  در  من  بحث   
ترجيح بندى  اگر  است.  كارگر  طبقه  فورى  ضرورت هاى 
پيش برد  به  نشود،  گرفته  نظر  در  اولويت ها  اين 
تشكل يابى كارگران لطمه مى زند. بحث هاى تئوريك و 
برداشتن موانع نظرى در حين عمل سياسى و اجتماعى 
مى  توانيم  چگونه  كه  اين  كمونيست هاست.  دايمى  كار 
كارگران را در تشكل هاى توده اى متشكل كنيم نيازمند 
تاكنون  كه  ارگان هايى  و  كميته ها  است.  عاجل  جواب 
مهم ترين  از  آورده اند  وجود  به  كارگرى  جنبش  فعالين 
در  نوعى   به  و  شده اند  دور  خود،  اهداف  اساسى ترين  و 
جا مى زنند. البته اختناق و فشارهاى سياسى و معضالت 
وضعيت  واقعا  اما  است،  فهم  قابل  اقتصادى  كمرشكن 
بحران هاى  آبستن  كشور  اين  است.  خطير  بسيار  ايران 
اقتصادى فزاينده و احتمال حمله نظامى است. بنابراين، 
واقعيت هاى سياسى و اجتماعى امروزى ايران، هر فعال 
طبقه  كه  برساند  نتيجه  اين  به  بايد  را  كارگرى  جنبش 
مانند نان شب نياز  خود  طبقاتى  ايران، به تشكل  كارگر 
دارد. بايد به گير و گرفت ها و موانع آن پرداخت. در اين 
ميان نقش فعالين متشكل در كميته هاى مستقل كارگرى 

كه در سال هاى اخير به وجود آمده اند بسيار مهم است.
تشتت  اين  از  و  شوند  متشكل  كارگران  چگونه  كه  اين 
با  آگاه  و  متحد  طبقه  عنوان  به  و  دريابند  پراكندگى  و 
اتكا به نيروى خود و مجامع عمومى شان در همه مسايل 
دخالت  كشور  فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى،  اقتصادى، 
فعال داشته باشند يك وجه آن از نقد جدى و همه جانبه و 
سازنده تفكر سكتاريستى مى گذرد. ضرورت كنونى مبارزه 
نيروهاى  همه  دغدغه  كه  است  اين  ايران،  در  طبقاتى 

به  كمونيستى،  كارگرى  سازمان هاى  و  محافل  و  منفرد 
امر و مساله تشكل يابى كارگران معطوف شود. در پروسه 
اين روند تشكل يابى مى توان به بحث هاى بيش تر براى 
طبقاتى  تشكل  چشم انداز  و  اهداف  به  دادن  شفافيت 
كارگران عليه سرمايه داران پرداخت، اما نبايد منتظر ماند 
تئوريك و ذهنى به طور شسته و رفته  كه همه مسايل 
را  خود  عمل  پروسه  در  مسايل  از  بسيارى  شود.  روشن 
نشان مى دهد و بايد هم در همان جا و همان موقع به آن 
پرداخته شود. از اين رو، نبايد مشغله هاى غيرضرورى و 

كاذب و فرسايشى تئوريك درست كرد.
تشكلى  است!  تشكل  و  تشكل  و  تشكل  اصلى  هدف 
نيروى  به  اتكا  با  و  اعتبار  به  تشكلى  دولت.  از  مستقل 
خود كارگران. تشكلى با اتكا به مجامع عمومى. تشكلى 
كه روزبروز توانايى و مقاومت طبقه كارگر در مقابل ستم 
پيشروى  جايى  تا  و  دهد  ارتقا  را  سرمايه دارى  استثمار  و 
دست  براى  را  خود  آگاه  و  متشكل  كارگر  طبقه  كه  كند 
زدن به تحوالت سرنوشت ساز تاريخى به لحاظ ذهنى و 
عملى آماده سازد و خود را صاحب معضالت و مشكالت 
اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى كل جامعه بداند.

فعالين  كه  است  اين  ديگر  ضرورى  و  مهم   مسئله  يك 
بيش ترى  نيروى  كارگرى،  مستقل  موجود  كميته هاى 
دهند  اختصاص  بزرگ  صنايع  در  فعاليت هايشان  به 
عرصه  در  كشور  بزرگ  بخش هاى  اين  كارگران  تا 
صنايع  در  تشكل  شوند.  پيشگام  كارگران  تشكل يابى 
بزرگ يكى از مسايل كليدى تشكل يابى كارگران ايران 
عاليه  اهداف  به  آن  پيشروى  و  ديگرى  كشور  هر  يا  و 

طبقاتى خويش است.
كه  ايران،  بر  حاكم  ديكتاتورى  و  خفقان  شرايط  در 
هيچ گونه  نيست  حاضر  هيچ وجه  به  اسالمى  جمهورى 
تشكل مستقلى را چه براى كارگران و چه نويسندگان و 
هنرمندان و دانش جويان و زنان را بپذيرد. در كشورى كه 
به طور رسمى و قانونى آزادى بيان و تشكل و اعتصاب 
جنبش ها  اين  فعالين  براى  فعاليت  شرايط  ندارد.  وجود 
تاوان  آن ها  فعالين  نيز  تاكنون  است.  دشوار  و  سخت 
اين  فعالين  كرده اند.  پرداخت  اگاهانه  را  گزافى  بهاى  و 
شرايظ  همين  در  كه  داده اند  نشان  عمل  در  جنبش ها 
آن  و  كرد  برپا  را  توده اى  مستقل  تشكل  مى توان  نيز 
اعتصاب  نمود.  تحميل  حكومت  به  پايين  از  مبارزه  با  را 
و  تهران  اتوبوس رانى  واحد  شركت  كارگران  جسورانه 
حومه و يا كميته هاى موجود كه فعالين كارگرى به وجود 
جامعه  مقابل  در  را  انكار  غيرقابل  واقعيت  اين  آورده اند 
تفكرى  هرگونه  است.  داده  قرار  كارگران  ويژه  به  و  ما 
كه نخست بايد مجوز دولت را گرفت تا تشكل به وجود 
آورد، اگر توهمى بيش نباشد اساسا تفكرى راست و براى 

تشكل و مبارزه كارگران مضر است. 
كارگران،  تشكل يابى  عرصه  در  ديگر  مهم  مسئله  يك 
اين است كه گرايشات مختلف در درون جنبش كارگرى 
را به عنوان يك واقعيت پذيرفت و به رسميت شناخت. 
در عين حال توهمات كمبودها و اشكاالت آن ها را نيز در 
فضايى صميمانه و رفيقانه مورد نقد سازنده قرار داد، نه با 
هدف صرفا افشاگرى. مساله گرايشات درون طبقه كارگر 
فصل  و  حل  قطعنامه  و  اطالعيه  صدور  با  نمى توان  را 
كرد، بلكه با صبر و شكيبايى و بحث ها و نقد  هاى متقابل 
سرانجام  به  كه  است  سياسى  عمل  پروسه  در  سازنده 

مى رسد.
اقدام  احيانا  و  نظر  تبادل  و  همكارى  حقيقتا 
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كارگرى  موجود  كميته هاى  و  فعالين  مشترک 
اقدام  مثال،  براى  است.  تاريخى  ضروت  يك 
پيگيرى...  كميته  هماهنگى...  كميته  مشترک 
برق  كارگران  صفنى  انجمن  كارگرى،  كميته هاى  اتحاد 
فلزكار  و  برق  صنفى  انجمن  تهران،  غرب  تاسيسات  و 
در  غيره  و  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى  كرمانشاه، 
سال  دست مزدهاى  حداقل  تعيين  و  كار  قانون  با  رابطه 
حال  در  و  مطرح  حكومت  سوى  از  اكنون  كه   1386
تصميمى گيرى است، اقدامى موثرتر است. يا تالش براى 
 1383 ماه  اول  شدگان  دستگير  ضدكارگرى  احكام  لغو 
روز  مارس،   8 برنامه هاى  مشترک  سازمان دهى  سقز، 
جهانى زن و اول ماه مه، روز جهانى كارگر و... اقدامات 
مشترک اين چنينى پروسه نزديكى فعالين اين تشكل ها 

را هموار مى كند. 
اقتصادى  متوالى  بحران هاى  كه  است  دهه  دو  از  بيش 
ايران،  مردم  اكثريت  اسالمى،  جمهورى  اجتماعى  و 
و  درد  و  مشقت  در  را  محروم  مردم  و  كارگران  ويژه  به 
بحران هاى  اين  اثر  در  است.  داده  قرار  فزاينده اى  رنج 
ويرانگر اقتصادى، صنايع كوچك و بزرگ فلج شده است، 
بزرگ  كارخانه هاى  تعطيلى  و  اقتصادى  ورشكستگى 
صنعتى، به خصوص صنايع نساجى، ريسندگى و بافندگى، 
در سال هاى اخير آن چنان ابعاد گسترده اى به خود گرفته 
دويست  به  نزديك  سال 1385،  اوايل  در  فقط  كه  است 
هزار كارگر از كار اخراج شده اند. بنا به اقرار دست اندركاران 
مجلس  نمايندگان  و  اسالمى  جمهورى  ضدكارگر  خانه 
دچار  ديگرى  از  پس  يكى  كشور  مهم  صنايع  ارتجاع، 
فساد  خوارى،  رشوه  اختالس،  دزدى،  مى شوند.  بحران 
ادارى و اختصاص بودجه هاى كالن ميلياردى به عرصه 
جمعى  كشتار  سالح هاى  به  دست يابى  و  نظامى گرى 
اتمى، و رقابت با رقباى خود در سطح منطقه، با پشتيبانى 
از  حتى  و  حزب الهى  تروريستى  گروه هاى  از  حمايت  و 
كنفرانس  در  كه  جهانى  سطح  در  راسيستى  گروه هاى 
سياست  به  بودند،  كرده  شركت  تهران  «هولوگاست» 
روزمره حكومت سرمايه دارى جمهورى اسالمى و سران 
آن تبديل شده است و متاسفانه تاوان همه آن ها را نيز 
سطح  در  ايران  كارگر  طبقه  آيا  مى پردازد.  كارگر  طبقه 
جمهورى  بود  كرده  متشكل  و  متحد  را  خود  سراسرى 
و  زيست  و  كار  با  شيوه  اين  به  مى كرد  جرات  اسالمى 
زندگى كارگران رفتار نمايد؟ قطعا نه! بنابراين، بيش ترين 
و  اقتصادى  بحران هاى  خسارت هاى  و  زيان  و  ضرر 
جنبش  متوجه  اسالمى،  جمهورى  سياسى  سركوب هاى 
و  جوانان  و  دانش جويان  جنبش  زنان،  جنبش  كارگرى، 
جنبش  هم چون  آزادى خواه  و  برابرى طلب  جنبش هاى 
براى  كه  اسالمى،  جمهورى  است.  كردستان  انقالبى 
دست يابى به سالح هاى كشتار جمعى با رقباى خود مانند 
كه  حالى  در  مى دهد،  مسابقه  غيره  و  اسرائيل  و  آمريكا 
ايران، پس از روسيه بزرگ ترين دارنده منابع عظيم گاز در 
جهان است، گاز مناطق سردسير غرب كشور، در زير بيش 
از 30 درجه سرماى سوزناک مختل شده است و جمهورى 
اسالمى، عالقه چندانى به تامين نيازهاى مردم كردستان، 
خود  از  و...،  بلوچستان  و  سيستان  خوزستان،  آذربايجان، 
نشان نمى دهد. اكنون بنا به اطالعيه سازمان برق ايران، 
احتمال اين كه برق به طور مداوم حتى در تهران قطع 
ايران  برق  صنعت  سنديكاى  است.  شده  پيش بينى  شود 
در نامه اى به سران سه قوه، اعالم داشته كه شركت هاى 

صنعت برق ايران در چند سال اخير به علت تنگناها و 

كمبودهاى بودجه اى و اعتبارى وزارت نيرو با تهديدهاى 
جدى و جبران ناپذيرى مواجه شده و اكنون اين شركت ها 
بنزين  و  سوخت  است.  داده  قرار  ورشكستگى  آستانه  در 
و  آذربايجان  و  بلوچستان  و  سيستان  استان هاى  در  نيز 
كردستان، جيره بندى شده و باندهاى جمهورى اسالمى، 
گزافى  قيمت  با  سياه  بازار  در  را  بنزين  و  نفت  و  گاز 
در  سوخت  جيره بندى  از  پس  اينكه  احتمال  مى فروشند. 
غرب كشور، نوبت جيره بندى سراسر ايران نيز از راه برسد 

دور از انتظار نيست.
تبليغات  در  اسالمى،  رژيم  جمهور  رييس  احمدى نژاد، 
پول  آوردن  وعده  همواره  آن،  از  پس  و  خود  انتخاباتى 
نفت بر سر سفره مردم را مى داد، در حالى كه اكنون نه 
تنها هيچ كدام از اين وعده هايش عملى نشده است، بلكه 
سركوب اعتراضات كارگران و اخراج و به محاكمه كشيدن 
فعالين كارگرى و گرانى و تورم مايحتاج روزانه مردم بسيار 
نيز باال رفته و به مرحله غيرقابل تحملى رسيده است. در 
وى،  جمهورى  رياست  نيم  و  سال  يك  حدود  مدت  اين 
روزبروز مشكالت و معظالت اكثريت مردم ايران، افزايش 
يافته و در سطح بين المللى نيز احتمال تحريم اقتصادى 
همه جانبه و حمله نظامى نيز هم چون شبح هولناكى بر 

سر مردم ايران به پرواز درآمده است. 
در  هم چنان  مردم،  روزانه  مايحتاج  اجناس  قيمت 
چراغعلى،  عبدالرحمان  گفته  به  بنا  است.  افزايش  حال 
شهردارى  بار  تره  و  ميوه  ميادين  سازمان  مديرعامل 
درصد   50 تا  مركبات  نرخ  اخير  روزهاى  طى  تهران، 

افزايش يافته است.
افزايش قيمت ها به حدى سرسام آور است كه محمدرضا 
رئيس  و  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس  نايب  باهنر 
فراكسيون اصولگرايان اقرار كرده است دولت و مجلس 
در كنترل قيمت ها موفق نبوده و سطح عمومى قيمت ها 

در برخى موارد از كنترل بيرون رفته است.
از سوى ديگر احمد بزرگيان، نماينده مجلس گفته است، 
خط فقر در تهران 500 هزار تومان و در شهرهاى ديگر 

كشور 350 هزار تومان است.
اكثريت  فراكسيون  عضو  اين  بزرگيان،  احمد  گفته  به 
مجلس شوراى اسالمى، سياست هاى غلط دولت در حوزه 
شانه اى  مرغ  «تخم  كه  رسانده  جايى  به  را  كار  اقتصاد 

1100 تومان به شانه اى 3000 تومان رسيده است.» 
و  مى شوند  فقيرتر  روز  به  روز  فقرا  ترتيب،  بدين 
خريد  توان  فقير  مردم  آيا  پولدارتر.  روزبروز  سرمايه داران 
تخم مرغ دانه اى 90 تومان، 5 نان تافتون 300 تومان، 
يك پاک شير سويا  2000 تومان، كرايه آژانس رفت و 
تومان،   250 بزرک  سنگگ  نان  تومان،   6000 برگشت 
كيلوئى  نخود  تومان،   250 ريحان  كوچك  بسته  يك 
سيب  تومان،   1700 كيلوئى  قرمز  لوبياى  تومان،   1200
تومان،   700 كيلوئى  پياز  تومان،   600 كيلوئى  زمينى 
گرمى   پاكتى250  پنير   ،2200 كيلوئى  فرنگى  گوجه 

3000 تومان... 
سطح فقر و گرانى به جايى رسيده كه گردانندگان مجلس 
شوراى اسالمى نيز در اين مورد هشدار مى دهند، دليلش 

نگرانى آن ها از اعتراضات توده اى است.
اسالمى،  جمهورى  كيهان  روزنامه  شرايطى،  چنين  در 
ضدهوايى  موشك هاى  خريد  رقم  يك  از  گوشه اى  به 
اين  است.  كرده  اشاره  روسيه  از  اسالمى  جمهورى 
روزنامه، در خبر مربوط به خريد موشك هاى ضد هوايى 
«تور ام يك» از روسيه، هزينه پرداختى از سوى جمهورى 
اسالمى بابت آن را «1 ميليارد و 400 ميليون دالر» اعالم 

كرده است
در چنين شرايطى، سران جمهورى اسالمى، ادعا مى كنند 
كه محاصره اقتصادى تاثيرى بر ايران ندارد. اگر جمهورى 
اسالمى، غنى سازى اورانيوم را قطع نكند احتماال شوراى 
امنيت سازمان ملل در اسفند ماه تحريم هاى شديدترى را 
عليه ايران اعمال خواهد كرد، در اين صورت نرخ مايحتاج 
مردم و هزينه دارو و درمان كه در حال حاضر كمرشكن 

است وخيم تر نيز خواهد رفت.
فعالين كارگرى ايران، با وجود اختناق سياسى و فشارهاى 
اقتصادى، گام هاى مهمى رو به جلو برداشته اند. كارگران 
ارزنده اى  تجارب  اخير  سال  چند  اعتراضات  در  ايران، 
كميته هاى  اتحاد  رفقاى  دعوت  اكنون  كرده اند.  كسب 
كارگرى، مبنى بر اين كه «ما مى توانيم شوراى همكارى 
متشكل از نمايندگان گرايشات راديكال جنبش كارگرى 
كميته  هماهنگى...  كميته  واحد،  شركت  سنديكاى  مثل 
فرهنگى  انجمن  كارگرى،  كميته هاى  اتحاد  پيگيرى... 
هوادار  دانش جويان  مكانيك،  كار  فلز  فعالين  كارگرى، 
جنبش كارگرى و بسيارى از فعالينى كه مستقال فعاليت 
وظيفه  مى تواند  شورا  اين  نماييم.  ايجاد  مى نمايند، 
هماهنگى و همكارى در مقابل تهاجم به فعالين كارگرى 
چنين  طبقه كارگر را بعهده بگيرد. در  و يا به طور كلى 
حالتى فعالين متشكل در اين شورا مى توانند به سهم خود 
نقش بيش ترى در عرصه مبارزه طبقاتى داشته باشند و 
حركت  اين  جذب  نيز  را  پيشرو  كارگران  از  بخش هايى 
و  سياسى  نياز  يك  و  موثر  و  ارزنده  اقدامى  نمايند.» 
هر  از  بايد  را  است  ايران  كارگران  طبقاتى  و  اجتماعى 

طريق ممكن تقويت كرد و به استقبال آن رفت. 
حكومت  سرنگونى  جهت  در  بى وقفه  خود  نوبه  به  ما، 
شعار  تحقق  براى  و  اسالمى  جمهورى  سرمايه دارى 
و  نيت  خلوص  با   ، كارگرى»  حكومت  برابرى،  «آزادى، 
انبوه  مى كنيم.  مبارزه  طلب كارى  و  ادعا  كم ترين  بدون 
مطالب نشريات جهان امروز و پيشرو، تلويزيون كومه له، 
مصاحبه ها و گفتارها و برنامه هاى راديوى حزب كمونيست 
و كومه له و راديوى 24 ساعته، بيانيه ها و قطعنامه هاى 
كنگره ها و پلنوم هاى حزب كمونيست ايران و كومه له، به 
خوبى اين عرصه وسيع كمونيستى ما را نشان مى دهند. 
مبارزه ما، همواره در معرض نقد و بررسى و ارزيابى دايمى 
نيروهاى جنبش كارگر كمونيستى قرار دارد. ما با تبليغ و 
ترويج مواضع كارگرى كمونيستى، در عين حال آگاهانه 
بزرگ  و  كوچك  اقدام  هر  از  كه  مى دانيم  خود  وظيفه 
براى اتحاد طبقاتى كارگران سراسر ايران و مبارزه آن ها 
تنها  نه  سرمايه،  حامى  حكومت  و  سرمايه داران  عليه  بر 
قدمى  هر  نيز  مختلف  طرق  از  بلكه  مى كنيم،  استقبال 
تقويت  عميقا  شود  برداشته  كارگر  طبقه  نفع  به  كه  را 

مى كنيم.



شماره 184 - صفحه 5جهان امروز

 بحران  استراتژى  در حل مسئله  ملى!
                              

نيمه دوم دى 1385- نيمه دوم ژانويه 2007

     فرشيد شكرى

بر مبناى يك تحليل واقع بينانه و ماترياليستى مى توان 
نشان داد كه به چه ترتيب  سير رخدادهاى منطقه اى و 
بين المللى  بر سمت گيرى سياسى- اقتصادى دولت ها و 
همچنين بر متد و تاكتيك هاى مبارزاتى و مواضع سياسى 

نيروهاى اپوزيسيون اثر مى گذارد.
براى ره يافتن به كنه مطلب، توجه به دوران قدرت گيرى 
نئوكنسرواتيوها در آمريكا و بريتانيا و آغاز عملى گرديدن 
انديشه ها و تفكرات  نئوليبراليسم در سال هاى پايانى دهه 
هفتاد و آغاز دهه هشتاد ميالدى حائز اهميت است. در 
اين مرحله از تاريخ با به اجرا درآمدن سياست اقتصادى 
نئوليبرالى به هدف هموارتر ساختن راه هاى ادغام هر چه 
و  شركت ها  افزايش  و  جهانى  بازار  در  سرمايه ها  بيشتر 
كنسرن هاى عظيم چند مليتى از طريق خصوصى سازى 
خدمات دولتى و صنايع ملى در اين دو كشور امپرياليستى، 
برخى از كشورهاى سرمايه دارى بسرعت و برخى هم با 
فاصله زمانى كوتاه از چنين مدلى پيروى كردند. حركتى 
كه در دو نقطه جغرافيائى مشخص روى داد، اما آرام آرام 

جهانگير شد. 
در ادامه، در زمان پايان جنگ سرد،  بورژوازى دنياى آزاد 
در  حاكم  دولتى  سرمايه دارى  و  بورژوائى  سوسياليسم  بر 

اتحاد جماهير شوروى و اقمار آن ظفر برد. 
ماحصل اين دو واقعه مهم، دگرديسى بحث برانگيزى را 
آورد.  پديد  دنيا  در  راديكال  حتى  و  ميانه  چپ  احزاب  در 
احزاب بورژوائى سوسيال دموكرات كه تا آن مقطع براى 
گسترش  از  ترجيحا  و  تلويحا  قدرت  به  يازيدن  دست 
رفاهيات، تامين اجتماعى و فراهم ساختن شرايط زندگى 
به  مى راندند،  سخن  جامعه  مزدبگير  طبقه  براى  معقول 
ناگاه در شعارها و برنامه هاى قبلى خود تعديل و تجديد 
جريانات  از  هم  اى  دسته  آوردند.  بعمل  محسوسى  نظر 
باورمند به نظام مستقر در شوروى و بلوک شرق سابق با 
تسلط يافتن نئوليبراليسم و بدنبال اضمحالل و فروپاشى 
سيستم هاى استالينيستى جو زده شدند و فى الفور توام با 

تغيير نام به تسليم و سازش با بورژوازى تن در دادند.
اثبات  معاصر،  بتاريخ  اجمالى  بازگشت  اين  از  غرض 
نقش تحوالت داخلى ايران در دگرگونى فضاى سياسى 
سطح  در  مختلف  رخدادهاى  از  متاثر  خود  كه  كردستان 
جهان بوده است و سپس اثرات آن رويدادهاى خارجى در 

عملكرد احزاب كرد بورژوائى است.

عروج اصالح طلبى در ايران و 
تاثيرات آن بر حيات سياسى كردستان

نئوليبرالى  سياسى  اقتصادى-  مدل  كاربست  شروع  با   
انگليس  و  آمريكا  در  وقت  حاكمه  هاى  دستگاه  توسط 
جهان،  كشورهاى  ميان  در  آن  يافتن  عموميت  بعد  و 
سال  ده  از  پس  هم  ايران  دارى  سرمايه  اسالمى-  رژيم 
تا  رسيد  نتيجه  اين  به  دولتى  متمركز  اقتصاد  بكارگيرى 
خاتمه  سازد.  هماهنگ  و  همسو  جديد  شرايط  با  را  خود 
جنگ و نيز استحكام يافتن پايه هاى حكومت با سركوب 
وحشيانه مبارزات كارگران و توده هاى تحت ستم انگيزه 
الزم را در اين باب به متوليان دستگاه حاكم بخشيد. آنان 

مى خواستند با در پيش گرفتن اين مشى ضمن دست و 
هم  بدرجاتى  جهانى،  بازار  در  ويژه اى  موقعيت  كردن  پا 
خواسته هاى كل طبقه بورژوازى ايران را برآورد سازند. 
هشت سال تمام دولت تكنوكرات رفسنجانى در اين مسير 
جلو رفت با اين اوصاف بهانه جوئى طيفى از سران تندرو 
رژيم در حوزه تعامل و مناسبات اقتصادى با دنياى خارج 
بين  شدن  قائل  تبعيض  و  فرق  بر  اصرار  و  سو  يك  از 
سهام  فروش  و  واگذارى  زمينه  در  ايرانى  سرمايه داران 
هدف  نگشت  قادر  آنان،  به  مادر  و  بزرگ  صنايع  دولتى 

تعيين كننده فوق را تامين نمايد. 
پراكنده كارگران  اين مشكل در كنار استمرار اعتراضات 
چاره جوئى  به  را  حاكميت  از  بخشى  مختلف،  اقشار  و 
واداشت. پديد آمدن نظريه اصالحات در روبناى سياسى و 
جمع شدن عده اى از حكومتى ها حول آن تفكر، اصوال 
سرد  و  رژيم  حياتى  نيازهاى  همان  به  پاسخگوئى  براى 
صاحبان  پذيرفت.  صورت  جامعه  اعتراضات  آتش  كردن 
زنان،  كارگران،  مبارزات  مهار  بودند  معتقد  نظريه  اين 
توسعه  بسمت  جهش  نيز  و  ناراضى  توده هاى  و  جوانان، 
اقتصادى و رسيدن به آن از كانال توسعه سياسى مى گذرد 
سياست  عرصه  در  رفرم هائى  ايجاد  مستلزم  امر  اين  و 

داخلى و خارجى است.
با ظهور اين نظريه و شكل گيرى جناح خاتمى و پيروزى 
با   1376 خرداد  دوم  جمهورى  رياست  انتخابات  در  آنها 
شعارهاى مردم ساالرى دينى (دموكراسى دينى)، جامعه 
همه  از  و  مخالفين  عقايد  قبول  و  انديشه  آزادى  مدنى، 
اصلى  جوهره  همان  تمدن ها  ميان  گفتگوى  مهم تر 
متوهم گرديدن قسمت قابل توجهى از اپوزيسيون راست 
و  خندان  سيد  به  نما  چپ  هاى  شخصيت  از  تعدادى  و 
دارو دسته اش، فصل تازه اى در ميدان كشمكش سياسى 

ايران و كردستان گشوده شد.
و  راست گرا  احزاب  از  خيلى  سراسرى  سطح  در 
قدرت هاى  به  وابسته  سياسى  مستقل  شخصيت هاى 
امپرياليستى بطور همه جانبه از اصالحات درون حكومتى 
حمايت كردند و از اين بدتر بستن چمدان ها و بازگشت 
به وطن را براى يارى رساندن به  تكميل پروسه تعميق 

يافتگى آن جنبش توصيه مى كردند! 
در كردستان هم اين وضعيت جديد و تاثير رخداد قديمى تر 
فروپاشى بلوک شرق  مقدمات وسوسه انشعاب از كومه له 
تاسيس  و  ايران)  كمونيست  حزب  كردستان  (سازمان 
ضد  و  راست  گيرى  جهت  با  اما  نام  همان  با  سازمانى 
كمونيستى را به اميد ديالوگ و سرانجام بافتن و صاحب 
گشت.  موجب  را  ها  خردادى  دوم  نمد  از  كالهى  شدن 
حزب ديگر در كردستان ايران هم (حزب دموكرات) باز 
با همين اميد، مردم كرد را برفتن پاى صندوق هاى راى 

تشويق مى نمود! 
ناسيوناليست  بورژوا-  جريانات  از  كدام  هر  اوايل  آن  در 
و  مجذوب  آنچنان  كردستان  در  سنتى  و  االحداث  جديد 
مدهوش  شمايل و تبسم هاى خاتمى و بيانات مكرآميز و 
فريبنده اش شده بودند كه گمان مى داشتند اين شخص 
منظورشان  و  مراد  به  را   آنان  كه  است  كسى  همان 
كمين  در  اينان  از  يك  هر  نبود  دليل  بى  مى رساند. 

دوستى  و  مصالحه  پيام  ممكن  وجه  بهر  تا  نشستند  مى 
بگوش  جناح  اين  زبان  كرد  هاى  مهره  توسط  خويش را 

مقام اول اجرائى كشور برسانند.
هوشيار  و  مبارز  مردم  تيزبين  چشمان  از  رفتارها  اين 
چگونه  مى ديدند  بخوبى  مردم  نماند.  پنهان  كردستان 
رهبران اين دو جريان جهت تحقق تمنيات باطنى  و آمال 
حقير خود در انديشه معامله بر سر سرنوشت و آينده ملت 
فهم  ثمره  هستند.  حاكميت  از  جناحى  با  كرد  ستمديده 
اين حقايق و كوشش مجدانه جريان چپ و سوسياليستى 
سبب  حقايق  تر  دقيق  چه  هر  نمودن  روشن  و  افشا  در 

بى اعتبارى اين دوستان دروغين مردم شد.
به  اصالحات  پروژه  كامل  فروريختن  و  ايام  گذشت  با 
همت جنبش هاى كارگرى، زنان، جوانان و جنبش انقالبى 
كردستان، آرزوهاى سران دو جريان مذكور بر باد رفت و 
تمامى رشته هايشان پنبه شد. مع الوصف اين دلسردى و 
استيصال طولى نكشيد كه با لشكركشى آمريكا به منطقه، 
اشغال عراق و سهيم گرديدن احزاب كرد عراقى در دولت 
دست نشانده اين كشور، اميدوارى زائد الوصفى را به اين 

جماعت بازگردانيد.
سبز  چراغ  آن  همه  با  گفتند:  خود  با  خلوت  در  اين بار 
نشان دادن ها و عرض ارادت ها به رفرميست هاى رژيم ره 
بجائى نبرديم، پس در اين اوضاع عقل حكم مى كند تا به 
مدعى آقائى و سرورى دنياى معاصر دخيل ببنديم. بهرحال 
او آمده تا شرق االوسط را از شر رژيم هاى ديكتاتور نجات 
دهد و دموكراسى را به ملت هاى منطقه ارزانى بخشد! 
اگر با او همراه نشويم باخت با ماست! بايستى فرصت را 
غنيمت شمرد و از موقعيت فعلى و منازعه ميان آمريكا و 

جمهورى اسالمى بنحو احسن بهره بردارى كرد.
جريانات  اين  سياسى  ادبيات  عمده  بخش  بدينسان 
ايران  در  عراق  بار  مصيبت  سناريوى  تكرار  مزيت  به 
اختصاص يافت. تبليغات سيستماتيك و برنامه ريزى شده 
نوشتارى  و  بصرى  سمعى،  ارگان هاى  در  طرف  دو  هر 
بر  مبنى  عمومى  اذهان  نمودن  گمراه  منظور  به  خود 
اينكه رهائى از ستم گرى ملى در همسوئى با نظم نوين 

امپرياليستى مى باشد به اوج خود رسيد.
همدوش با اين فعاليت هاى زهرآگين كه حاصل آن چيزى 
جامعه  كشيدن  انتظار  حالت  به  و  مبارزات  در  ركود  جز 
ديپلماسى  به  باشد،  داشته  توانست  نمى  دستاوردى  هيچ 
بيافتند!  عقب  قافله  از  مبادا  تا  ورزيدند  اقدام  يك طرفه 
كردستان  در  حاكم  حزب  دو  از  تقليد  به  و  ترتيب  بدين 
عراق سعى كردند نزد دولت مردان آمريكا حسابى برايشان 
باز شود تا در صورت قطعيت يافتن يورش نظامى به ايران 

و سرنگونى رژيم سرشان بى كاله نماند.

ناكامى از پى ناكامى
به  گوناگون  طرق  از  مكرر  پيغام هاى  فرستادن  بارى، 
نماينده جورج دبليو بوش ( زلماى خليل زاد) و ارسال پيام 
تبريك بمناسبت پيروزى دوباره وى در انتخابات رياست 
جمهورى آنهم قبل از سران سياسى جهان! قسمت عمده 

تشكيل  را  آنان  فعاليت هاى  و  دلمشغولى ها 
مى داد تا باالخره به يمن چاپلوسى هاى خارج 
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دريافت  را  آمريكا  به  ورود  اجازه  معمول  از 
موفقيت  سفر  ايشان  از  يكى  قول  به  و  كردند 
ترک  را  آنجا  پر  دستانى  و  خوشبينى  با  و  داشتند  آميزى 

مى گويند! 
يا  و  جمهورى خواه  سناتور  چند  مى رسد  بنظر  بعيد  اما 
امور  وزارت  منصب  عالى  كاركنان  و  پنتاگون  ژنرال هاى 
خارجه قولى در مورد حمله نظامى به ايران و كمك به 
از  زيرا  باشند،  داده  جنگ  فرداى  در  آنها  قدرت گيرى 
شواهد و قرائن موجود پيداست كه پيشروى پروژه آمريكا 
در خاورميانه بعلت گير كردن اين كشور در گرداب عراق 
غير محتمل مى نماياند. اين را بسيارى از طراحان پروژه 
از  را  سفيد  كاخ  واقعيت  همين  اند.  كرده  اعتراف  بارها 
دست زدن به هر ريسكى در منطقه باز داشته است. بر 
متحده  اياالت  سياست هاى  كه  درمى يابيم  اساس  اين 
نيروها  اين  كه  نيست  آنگونه  فعال  ايران  درخصوص 

تصور مى كردند و بدان اميد داشتند. بايستى گفت چنين 
واقعيتى موجب شكست ديگربار و يا به عبارت صحيح تر 
ناكامى بمراتب ويرانگرتر  از نا كارآمدى طرح كنار آمدن 

با جناحى از رژيم مى باشد.
آرى هر يك از اين شكست ها ( مذاكره با رژيم و بيهودگى 
دلبستن به تانك هاى آمريكا ) در كنار روند بدون ايستاى 
گرايش  پرتوان  حضور  بواسطه  اجتماعى  راديكاليزاسيون 
چپ و كمونيستى در جامعه و دورى جستن و رويگردانى 
مردان  و  زنان  امروز  نسل  كارگران،  لحظه  به  لحظه 
و  اپورتونيستى  سياست هاى  اين  از  فهيم  جوانان  و  آگاه 
منفعت طلبانه فاكتورهاى ابژكتيو در بحران، نابسامانى و 

انشعاب درميان صفوف آنهاست.
امتيازى  گرفتن  يا  و  موقعيتى  كسب  طمع  به  روز  يك   
اسالمى  منفور  و  جانى  رژيم  با  پنهانى  نشست  سوداى 
صف  با  آشكار  تقابل  در  بعد  روز  و  پروراندن  سر  در  را 

جهانى ضد جنگ همگرائى و همسوئى با خطرناک ترين، 
در  بورژوازى  حاكمه  هيئت  هارترين  و  ترين  پرست  نژاد 
آمريكا را باز بهمان نيت جار زدن عاقبتى از اين بهتر در 

پى نخواهد داشت. 
شگفتا اينان از اين بن بست استراتژيك درس نمى گيرند 
و بدون اعتنا به آراى مردم هنوز گوشه چشمى به مذاكره 
با رژيم دارند و بازهم دل به عينيت يافتن گزينه جنگ 

بسته اند!
ستمكش  مردم  بجاى  تصميم گيرى  كه  است  پرواضح 
آزاديخواهانه  مبارزات  به  كردن  پشت  معناى  به  كرد، 
و  بخاک  از  جانبدارى  نيز  و  آنان  واقعى  خواست هاى  و 
خون غلطيدن انسان ها و ابراز بندگى و تبعيت كردن از 
مرتكب  تاريخ  خونخواران  ديگر  همچون  كه  زورمدارانى 
شراكت  بمعناى  شده اند،  بشريت  عليه  جنايت  هزاران 

مستقيم در كرده ها و اعمال پليد آنهاست.  

آوارگان  وضعيت  به  دادن  سامان  براى  متحد،  ملل  سازمان   
كمك  دالر  ميليون  درخواست60  اضطرارى  طور  به  عراقى 

كرده است.
آژانس آوارگان سازمان ملل(UNCHR)  در گزارشى اعالم 
بى  خانمان  عراقى  نفر  هر 8  از  نفر  يك  حاضر  حال  در  كرد: 
شده اند. اين آژانس در ادامه افزود: براساس آمار هاى موجود، 
از  ناشى  خشونت هاى  دليل  به  عراقى  نفر  هزار   50 ماهانه 

جنگ از خانه و كاشانه خويش مى  گريزند.
 اين آژانس در ادامه گزارش خود اعالم كرد: از سال 2003 
(زمان تهاجم آمريكا به عراق ) 12 درصد از مردم اين كشور 

آواره شده اند.
از  خارج  در  حاضر  حال  در  كه  مى  زند  تخمين    UNCHR
زندگى مى كنند و در  عراقى  ميليون آواره  مرز هاى عراق دو 

داخل اين كشور نيز 1/7 ميليون نفر آواره شده اند.
براساس گزارش(UNCHR)  اين بزرگ ترين موج آوارگى از 
زمان آوارگى فلسطينى  ها به دنبال ايجاد حكومت اسرائيل در 

سال 1948 محسوب مى  شود.
طوالنى  تر  عراق)  (در  درگيرى ها  چه  هر  افزود:  گزارش  اين 

شوند، اوضاع نيز براى آوارگان عراقى سخت تر خواهد شد.

استان هاى  در  و  كشور  مرزى  مناطق  در  گازوييل  و  بنزين 
سيستان و بلوچستان، كردستان، آذربايجان غربى و خراسان 

جنوبى سهميه بندى شده است.
كه  كردستان  استان  تامين  شوراى  دستورالعمل  براساس 
قرار  دولتى  روزنامه هاى  برخى  اختيار  در  آن  از  نسخه اى 
پژو  سوارى،  پيكان  چون  سوزى  بنزين  خودروهاى  گرفته، 
405، سمند، دوو، پرايد و رنو و خودروهاى مهمان، خودروهاى 
تويوتا  خودروهاى  ليتر،   20 روزانه  سهميه  از  رانندگى  تعليم 
ويژه  تاكسى  مزدا،  وانت  سيلندر،  شش  وانت هاى  لندكروز، 
بين  سوارى  و  قرمز  پالک  تاكسى  ليتر،  آژانس 25  پيكان  و 
شهرى 30 ليتر، و خودروهاى دولتى 50 ليتر و موتورسيكلت 

و سه چرخه موتورى روزى پنج ليتر، برخوردارهستند. 
رييس  محمدرضا،  حاج  بيژن  از  نقل  به  سرمايه،  روزنامه 
با  كه  نوشته  كشور،  سراسر  سوخت  داران  جايگاه  سنديكاى 
اجراى اين دستورالعمل در اين شهرها عطش مصرف به وجود 
آوردده، چون راننده اى كه هفته اى 20 ليتر مصرف داشته به 
علت اجراى قانون سهميه بندى از سهميه 20 ليتر روزانه خود 

استفاده مى كند. 
نگذشته  سقز،  در  گاز  مجدد  شدن  وصل  از  هفته  يك  هنوز 
شهر  اين  از  بخش هايى  گاز  گذشته،  هفته  پنج شنبه  روز  كه 

مجددا قطع شد. 
البته نيروهاى بسيج را هم در كردستان به حالت آماده باش 
براى  توده اى  اعتراضات  گسترش  صورت  در  تا  درآورده اند 

سركوب استفاده كنند. مدير شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نظارت  دليل  به  را  بسيج  حضور  كردستان،  استان  نفتى 
مناسب  تر بر عرضه سوخت و همكارى استاندارى را نيز قابل 

توجه دانست.
مردم شهرهاى كردستان، با كمبود مداوم سوخت و گاز مواجه 
هستند. در اين هواى سرد باالى 30 درجه زير صفر  مى رسد 
و بسيار سوزناک است. مردم براى دريافت يك كپسول گاز 
صف  در  گاز  توزيع  شركت  جلوى  در  غروب  تا  صبح  از  بايد 
بايستند آخر سر هم شايد مسئولين تمام شدن گاز را اعالم 
جنگ  و  بحث  و  جر  محلى  مسئولين  با  روز  هر  مردم  كنند. 
اعصاب دارند. باندهاى وابسته به جمهورى اسالمى، گاز را در 
بازار آزاد با قيمت گزافى مى فروشند و يا به شهرهاى مرزى 
كردستان عراق قاچاق مى كنند. مردم در اين سرماى شديد با 
مشالت فراوانى دست به گريبان هستند. هر كپسول گاز20 
هزار تومان و هر بشكه 20 ليترى نقت، 7500 تومان خريد 
اعتراض به قطع گاز  فروش مى شود. مردم شهر سقز، در  و 

دست به اعتراض زدند.
مصرف روزانه بنزين ايران حدود 70 ميليون ليتر است كه از 
اين ميزان حدود 30 ميليون ليتر آن از خارج و با قيمت هاى 
سومين  ايران  كه  است  حالى  در  اين  مى  شود.  وارد  جهانى 
ذخاير نفتى دنيا را بعد از عربستان سعودى و كانادا در اختيار 
جهان  گاز  عظيم  ذخاير  دارنده  دومين  روسيه  از  بعد  و  دارد 

است

جيره بندى سوخت در ايران

درخواست كمك اضطرارى براى آوارگان عراقى

حكم جلب بين المللى رفسنجانى
حكم  پيش  ماه  چند  آرژانتين  فدرال  قاضى 
از  تن  يازده  و  رفسنجانى  بين المللى  جلب 
مقامات جمهورى اسالمى را صادر كرده بود.

آسوشيتدپرس،  خبرگزارى  گزارش  به  اكنون 
كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان آمريكا 
است،  خواسته  بين الملل)  اينترپل (پليس  از 
و  رفسنجانى  هاشمى  بين المللى  جلب  حكم 
شمار ديگرى از مقامات جمهورى اسالمى را 
به اجرا بگذارد. اين افراد متهم به جنايت عليه 
بشريت در پرونده انفجار مرگ بار سال 1994 
در آرژانتين هستند. آسوشيتدپرس از واشنگتن 
خبر داد رهبران كميته روابط خارجى مجلس 
نمايندگان آمريكا، در نامه اى به رونالد نوبل، 
الزم  تدابير  اتخاذ  خواستار  اينترپل،  دبيركل 
براى اجراى حكم جلب بين المللى يازده تن 
از مقامات جمهورى اسالمى، از جمله هاشمى 

رفسنجانى شدند.
خارجى  روابط  كميته  رئيس  النتوس،  تام 
النا  خانم  و  آمريكا  نمايندگان  مجلس 
در  كميته  اين  ارشد  اعضاى  از  رزلهتينن 
اينترپل  ناتوانى  صورت  در  نوشتند  نامه  اين 
سابقه  تهران،  حكومت  مقامات  دستگيرى  از 
بدى در كارنامه پليس بين الملل ثبت خواهد 
در  ساخت  خاطرنشان  آسوشيتدپرس  شد. 
آيرس  بوينس   1994 سال  انفجار  جريان 
ديگر  تن   300 و  كشته  نفر   85 آرژانتين، 

مجروح شده بودند.
الزم به تاكيد است كه تاكنون سران جمهورى 
فرانسه،  كشوورهاى  دادگاه هاى  در  اسالمى، 
آلمان، تركيه، آرژانتين، رسما به دست داشتن 
به ترور مخالفين خود و كمك به گروه هاى 
و  شده اند  محكوم  حزب الهى  تروريستى 
نامشان در ليست پليس بين المللى قرار گرفته 

است.
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گزارش گروه بررسى عراق (بيكر – هاميلتون) بنام "راه به 
پيش The Way Forward" با 79 پيشنهادى كه ارائه 
كرده محصول شكست آمريكا در عراق، شكست اسرائيل 
در به تسليم كشاندن فلسطينى ها و تضعيف حزب اهللا در 
لنبان است. اين گزارش قصد دارد تحقق اهداف بورژوازى 
آمريكا در خاورميانه را به مسيرى بياندازد كه حاميان اين 
گزارش آنرا مسير درستى مى پندارند. اين گزارش در عين 
حال دارد راه خروج نيروهاى آمريكائى را هموار مى كند. 
گزارش در دنيا از جوانب گوناگون مورد نقد و بررسى قرار 
گرفته است و هر طرف به نسبت منافعى معين جنبه هائى 

از آنرا برجسته كرده است.
1. دولت بوش نسبت به انجام بعضى از مواد آن عالقه 
نشان داده است، اما دو ماده كليدى آن يعنى تعيين زمانى 
براى خروج نيروهاى آمريكائى و مذاكره با ايران و سوريه 
را رد نموده است. به عبارت بهتر دولت بوش مذاكره با 
دو دولت را به حل مسئله  اتمى با ايران و قطع پشتيبانى 
هر دو دولت از "افراطيون" در عراق مشروط كرده است. 
گزارش نويسان مى گويند هر 79 توصيه بايد بطور جامع 
عملى گردد. آنها مى گويند كه نيروهاى آمريكائى بايد تا 
عراق  مركزى  دولت  و  شده  خارج  عراق  از   2008 سال 
قدرت كامل را در دست گرفته باشد. آنها خواهان مذاكره  

بى قيد و شرط با سوريه و ايران شده اند.

عمل  به  استقبال  زير  موارد  از  عراق  مركزى  دولت   .2
آورده است:

- قانون اساسى به نفع تقويت حكومت مركزى ترميم يابد 
و مسايل اقتصادى عمده و از جمله مسئله  نفت از كانال 
آن حل و فصل گردد. دولت به اين جنبه اشاره نكرده كه 
و  اساسى  قانون  در  فدرالى  نظام  تغيير  خواهان  گزارش 

قبول سيستم مركزيت شده است. 
- برقرارى امنيت بعهده آن گذاشته شود. آمريكائى ها از 
صورت اشغالگر و نيروى جنگى درآمده و به صورت حامى 

و آموزش دهنده درآيند.
- همسايگان مورد مشورت قرار گيرند. 

كركوک  مسئله   انداختن  گوش  پشت  و  مواد  همين   .3
كرد  ناسيوناليست  احزاب  و  كردستان  منطقه اى  حكومت 
را به مخالفت سخت و صريح با گزارش وا داشت. مسعود 
بارزانى آنرا "غير معقول" و "غير واقعگرا" و جالل طالبانى 
آنرا "خطرناک" خواندند. مسئولين دو حزب حاكم كه در 
تهيه  گزارش مورد مشورت قرار نگرفتند و به هنگام ديدار 
بوش از اردن به جلسه فراخوانده نشدند به شدت نگران و 
بلكه پريشان شدند. فورا اين زمزمه ها در افواه به ناله هاى 
بلند تبديل شد: "حكومت آمريكا مى رود تا بار ديگر به 
ترتيبات  كه  شد  شور  قدرى  به  آش  كند"  خيانت  كردها 
يك گفتگوى تلفنى  بين بوش، مسعود بارزانى و جالل 
اتحاديه  نشريه   نوى"،  "كوردستانى  شد.  داده  طالبانى 
بر  درشت  خط   با  خود  دسامبر  شماره ى 14  در  ميهنى، 
سينه  روزنامه از قول بوش نوشت: "مصلحت شما را زير 

پا نخواهم گذاشت. به من اتكا كنيد." 
آمريكا  كه  است  بار  سومين  اين  طرف  اين  به  از 1961 
و   1975 در  قبلى  مورد  دو  در  مى گيرد.  قرار  اتكا  مورد 
مصالح  فداى  را  عراق  كردستان  مردم  و  جنبش   1991

خود كرد. كارگران و مردم آزاده و زحمتكش كردستان در 
شمال عراق مى دانند كه بايد به نيروى سازمان يافته و 
مبارزاتى خود اتكا كنند و در صورت وقوع هر " خيانت" 

محتملى از آثار دهشتناک آن بر زندگى خود بكاهند.   
  

4 . حاكمان اسرائيل از اينكه تحقق اهداف آمريكا و حل 
بازگراداندن  و  فلسطين  مسئله   حل  به  عراق  در  خشونت 
بلندى هاى جوالن گره زده شده عصبانى هستند. آنها تا 
همين جا حامى خود در وزارت دفاع، دونالد رمزفيلد، را از 
دست داده و از كشتار هر روزه  مردم بى دفاع فلسطين در 
آن مقياس وسيع بازداشته شده اند. با اين حال آنها براى 
كشته  مى كنند.  توطئه  فلسطين  در  داخلى  جنگ  ايجاد 
شدن سه فرزند يك مقام امنيتى متعلق به فتح در روز 11 
دسامبر (20 آذر)، ترور يك نفر از مسئولين باالى حماس 
توطئه هائى  چنين  نتيجه   تواند  مى   ... و  دسامبر   13 در 

باشد.
اسرائيل پس از انتشار گزارش و تغييرات حاصله در وزارت 
دفاع آمريكا و در مقابله با برگزارى همايش هولوكاست 
هسته ايش  قدرت  رسمى  كردن  علنى  با  تهران  در 

عكس العمل نشان داد.

گرداندن  باز  خواهان  گزارش  است.  شاد  سوريه   .5
بلندى هاى جوالن و به بازى گرفتن آن در باز گرداندن 

امنيت به عراق شده است.

تهيه كنندگان  است.  خوشحال  ايران  حاكمه   هيئت   .6
گزارش توصيه كرده اند كه قدرتش در عراق به رسميت 
شناخته شود  و بدون بى قيد و شرط به مذاكره در مورد با 

ثبات كردن عراق فرا خوانده شود. 

با  سرمايه داران  و  حاكمه  هيئت  داخل  در  گزارش  اين 
همين  تا  و  دارد  جدى  مخالفان  و  حاميان  آمريكا  نفوذ 
در  آمريكا  سياست هاى  سمت گيرى هاى  بر  تاثيراتى  جا 

خاورميانه بجا گذاشته است. 

گزارش در www.usip.org قابل دسترسى است.
***

وقتى در روز يكشنبه 3 دسامبر 2006 اعالم شد كه هوگو 
چاوزHUGO CHAVES  براى بار دوم ر ئيس جمهور 
خود  طرزى  به  است   شده   VENEZUELA ونزوئال 
نزديكى  با  خوشحالى  اين  آيا  شدم.  خوشحال  خودى  به 
مظهر  اين  اسالمى،  جمهورى  با  كشور  اين  حكومت 
ارتجاع و جنايت، توجيه پذير است؟ مقايسه  بسيار گذراى 
توجيه  را  شادى  اين  شايد  كشور  دو  اين  هاى  حكومت 

پذير كند.

• حكومت ونزوئال يك جمهورى فدرال است و از فوريه  
شيوه   يك  گرفته،  بدست  را  حكومت  چاوز  كه   ،1999
كرده  انتخاب  كشور  اداره   براى  دموكراتيك  سوسيال 
قدرت  جمهور  رئيس  و  است  سكوالر  حكومتى  است. 
هيئت  رئيس  هم  يعنى  دارد.  بدست  را  اجرائى  كامل 

قدرتى  او  مى كند.  اعمال  را  حاكميت  هم  و  است  دولت 
بر مجلس و قوه  قضائى كشور ندارد. طبق قانون اساسى 
ونزوئال  اعتبار  اين  به  و  است  مصون  تعرض  از  مالكيت 
يك كشور سرمايه دارى است. چاوز متعلق به يك گرايش 
از  پس  او  است.  سوسياليستى  رگه هاى  با  ناسيوناليستى 
در  اساسى  قانون  تغيير  ضرورت  بحث  مجددش  انتخاب 
يك رفراندم را پيش كشيده، ولى از ضرورت تغيير ماده  
مربوط به مالكيت سخنى به ميان نياورده است. به راحتى 
طبقه  كدام  نماينده   موجود  حكومت  كه  گفت  نمى توان 
است. بعضى ها آنرا يك حكومت ناپلئونى خوانده اند كه 
و  نماينده  را  خود  موجود  حاكميت  دارد.  تحقيق  به  نياز 
حامى "فقرا" مى داند. كال روشن است كه حكومت شيوه  
حاكميت هاى پيشين در سرسپردگى به قوانين بازار آزاد 
را  آمريكا  موجود  حاكميت  سياست  و  اقتصاد  الجرم  و 
نقش  كه  آورده  روى  سرمايه دارى  نوعى  به  و  كرده  رها 
و قدرت دولت در اقتصاد كشور را رو به فزونى مى برد. 
بشر  حقوق  و  جداست  هم  از  قوه  سه  اينكه  به  توجه  با 
يك  كه  گفت  بايد  شود  مى  ر عايت  كشور  در  تمامى  به 
شبكه هاى  دارد.  وجود  ونزوئال  در  دموكراتيك  حكومت 
تلويزيونى، راديوئى، اينترنتى و همه  نشرياتى كه در سال 
كرده  سازى  زمينه  چاوز  دولت  عليه  كودتا  براى   2002
كار  به  آزادانه  همچنان  كردند  پشتيبانى  كودتا  خود  از  و 
خود ادامه مى دهند. آنها پس از شكست كودتا در توطئه  
راه اندازى اعتصاب هولناک آخر سال 2002 و اوايل سال 
مانوئل  همين  كردند.  شركت  نيز  آن  برد  پيش  و   2003
دسامبر  انتخاب  در  كه   Manuel Rosales روزالس 
در   62,9 (با  چاوز  از  آرا  صد  در   36,9 كسب  با  گذشته 
كودتا  علنى  حاميان  و  مشوقين  از  خورد  شكست  صد)  
و اعتصاب بوده است. كال رسانه هاى اصلى طرفدار بازار 
آزاد و از جمله BBC كه در هر فرصتى موذيانه عليه چاوز 
و دولتش لجن پركنى مى كند تا حاال يك مورد از زندانى 

سياسى و يا شكنجه در اين كشور نام نبرده است.
حكم  مجازات  كه  است  جهان  در  كشور  اولين  ونزوئال 

اعدام را در سال 1863 ملغى كرد.
و  فقرزدائى  جهت  در  دالر  ميليادرها  تاكنون   1999 از 
تامين آموزش و بهداشت مجانى و تامين نان و سوخت 
و مسكن ارزان خرج شده و تاثيرات بسيار زيادى داشته 
است. شوراها و كئوپراتيوها در پياده كردن برنامه ها نقش 

دارند. 
كارگران و مخصوصا كارگران بيكار شده مورد حمايت هاى 
اين  چون  و  چند  از  اطالع  براى  گيرند.  مى  قرار  معينى 
حمايت به مطالعه نياز هست. يك ترجمه كه در شماره 
آينده به چاپ مى رسد، گاميست اوليه كه در كنارهاى گام 

هاى ديگر برداشته مى شود. 
 

• جمهورى اسالمى يك حكومت گاو پلنگى است. نامش 
يك  به  قدرتى  چنان  اساسى  قانون  اما  است،  جمهورى 
فرد غير منتخب بنام "ولى فقيه" داده كه براى "جمهور 
ساكت" تره هم خرد نمى كند. او سياست هاى كلى نظام 
را تعيين مى كند. فرمانده  كل قواست، رئيس قوه  قضائيه 
را منصوب مى نمايد و با "حكم حكومتى" مى تواند هر 

مصوبه ى مجلس را باطل كند. سياست خارجى 
در  شود.  مى  تعيين  او  توسط  هم  هسته اى  و 

فريدون ناظرىدر حاشيه رويدادهاى سياسى
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قانون اساسى مالكيت به رسميت شناخته شده و 
عملكرد حكومت كامال در خدمت سرمايه داران 
است. اما جمهورى اسالمى را هنوز نمى توان 

حكومت خود سرمايه داران ناميد.
پذيرفته  جناحهايش اقتصاد بازار آزاد را  حاكميت و همه 
زيادى  گام هاى  ايران  در  آن  راه  تسطيح  جهت  در  و 

برداشته اند.
كشور  آزادترين  آنرا  نژاد  احمدى  كه  اسالمى،  جمهورى 
جهان خوانده، يك ديكتاتورى مذهبى است. چون كلمه  
نشان  را  رژيم  ارتجاع  و  جنايتگرى  عمق  "ديكتاتورى" 
اضافه  آن  به  را  "سياه"  نظير  صفاتى  معموال  نمى دهد، 
مى كنند. من نياز زيادى به بحث در اين مورد نمى بينم.

زندانى   5000 كه  است  حاكم  رژيمى  ايران  كشور  در 
را  شده)  اعدام  سياسى  زندانى  هزار  دهها  (از  سياسيش 
 5 از  يكى  كشورش  وزير  و  كرده  اعدام  ماه  يك  ظرف 
اينجا  در  اعدام هاست.  اين  صدور  براى  خمينى  گماشته  
اولين گلوله ها رژيم جديد در اصفهان در سينه  كارگران 
بيكار نشست و آخرين گلوله ها در 13 آبان 85 هم  در 

بندر ديلم سينه  كارگران را آماج قرار داد.
و  رژيم  ماهيت  از  چاوز  "سوسياليستى"  حكومت  آيا 
با  مخالفت  در  اشتراک  آيا  است؟  اطالع  بى  آن  عملكرد 
بعضى سياست هاى هيئت حاكمه  آمريكا، هم خط بودن 
در اوپك و سازمان ملل و امورى نظاير آن نزديكى آن 
دو دولت را توجيه مى كند؟ اينها و سئواالتى از اين دست 

جواب مى طلبند.
با اينحال در دنياى كنونى كه عمدتا تحت حاكميت بازار 
حاكميت  بورژوازى  جناح هاى  راست ترين  و  است  آزاد 
دارند، رئيس جمهور شدن پرزيدنت هوگو چاوز مى تواند 

تبسمى روى لبان گره خورده از حرص بگذارد.  
                     

***       

در حاشيه  اعدام صدام حسين

تنى   سه   Wale نهنگ  يك  گذشته  سال  اوايل  در   .1
راه خود را در آب هاى آزاد گم كرد و به رودخانه ته يمز 
انگلستان آمد. توجه همگانى به اين نهنگ مونث، عالقه به 
آن،  همدردى با آن و تالش عظيم براى نجاتش اكثريت 
جامعه  انگلستان را از مصائب روزانه دور كرد. آنها بجاى 
گوش دادن به حمله  انتحارى، بمباران، خشكسالى، ايدز، 
تجاوز جنسى، آوارگى و غيره كه ميراث نظام و حاكمان 
دنبال  را  زيبا  موجود  اين  سرگذشت  هستند،  دنيا  موجود 
 Wally نمودند. عالقه به اين نهنگ جوان كه نام والى
را برايش انتخاب كردند، شور انسانى زيبائى در كل جامعه 
بوجود آورد. متاسفانه نهنگ در حاليكه كمك مى شد تا به 
آبهاى آزاد باز گردد دوام نياورد و كل اين جمعيت عظيم 
را ماتم زده كرد. آنها امسال خود را براى بزگداشت آن 
خاطره، تالش ها و همدردى ها آماده مى كردند كه اعدام 
صدام حسين در 30 دسامبر 2006، كه در سر تيتر تمام 
و  شست  را  آمادگى ها  آن  گرفت  قرار  جمعى  رسانه هاى 
و  ديكتاتورى  به  نسبت  كينه  اعدام،  حكم  از  نفرت  برد. 
ديكتاتورها و انزجار از دم و دستگاه جنگ افروز بوش و 
بلر چنان قوى بوده و هست كه بر حس همدردى انسانى 
و  امپرياليستى  دولت هاى  انداخت.  سايه  حيوان  يك  با 
احساسات  با  دمى  مردم  نمى دهند  اجازه  رسانه هايشان 

انسانيشان تنها باشند.
***

2. با يك نگاه اجمالى به اخبار رسانه ها از چپ تا راست 
اين اطالعات  بدست مى آيد. صدام در دهه  70 به كمك 
كارگرى  جنبش  آمريكا،  جاسوسى  سازمان   ،CIA سيا 
عراق و مخصوصا كارگران نفت در كركوک و جنوب را 
به خون كشيد؛ اعضا و مخصوصا كادرهاى حزب شيوعى 
تحميل  از  پس  را  خانواده هايشان،  بهمراه  بعضا  عراق، 

 ،1980 سپتامبر  در  كرد؛  نابود  انسانى  ضد  شكنجه هاى 
به پشتيبانى مستقيم آمريكا، به ايران حمله كرد. در 13 
و  كرد  شيميائى  بمباران  را  ايرانى  سربازان  ژانويه  1981 
آنرا به دفعات و تا پايان جنگ ادامه داد. بمب ها توسط 
سال  در  بود.  گرفته  قرار  صدام  اختيار  در  آمريكا  دولت 
هاى 87 و 89 در طى كمپين انفال بيش از 180000 كرد 
بى دفاع را عمدتا از طريق بمباران شيميائى قتل عام كرد. 
در 1988 شهر حلبجه را بمباران شيميائى كرد كه طى آن 
5000 نفر كشته شد. بمب ها توسط اتحاد شوروى سابق 
و كشورهاى غربى در اختيار صدام قرار گرفته بود. او در 
سال 1991، پس از شكست در كويت و بدنبال قيام در 
جنوب عراق و كردستان اين دو نهضت را با وحشيگرى 

تمام در خون غرقه كرد.
گرايشات  و  سرمايه دار  طبقه   كه  نگارى  تاريخ  نوع  اين 
بورژوائى را از زير تيغ در مى برد، از نوع عقب افتاده ترين 
همواره مورد مخالفت  شيوه هاى نگارش تاريخ است كه 
سوسياليست ها بوده است. برشت، شاعر و نمايشنامه نويس 

بزرگ، در جائى مى گويد (به نقل از حافظه): 
ميگويند اسكندر تمام عالم بگرفت،

آيا يك آشپز هم با وى نبود؟

صدام فرزند راستين ناسيوناليسم عرب در عراق بود كه در 
لباس حزب بعث تمام تالشش را به عمل آورد تا حاكميت 
يك اقليت در يك كشور دست ساخت امپرياليسم بريتانيا 
را حفظ كند. درست كه ويژ گى هاى فردى و شخصيتى 
صدام در شيوه  اداره  كشور موثر بوده، اگر او در چارچوب 
حزب بعث مورد نياز بورژوازى حاكم در عراق، امپرياليسم 
نمى گرفت  قرار  و  شوروى  اميرپاليسم  سوسيال  آمريكا، 
كسى نامش را نمى شنيد. مگر التها و قداره كشان بى رحم 
را  آنها  نام  كسى  كه  هستند  كم  دنيا  در  اپورتونيست  و 

نمى داند؟  

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

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

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9

75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

ساالنه 40 هزار نفر از ساكنان تهران 
در اثر آلودگى هوا جان مى بازند!

است،  كرده  اعالم  تهران  شهردارى  پاک  هواى  ستاد  رييس 
هوا  آلودگى  اثر  بر  نفر   3600 جارى،  سال   ماه  آبان   در  تنها 
فقط در تهران جان باخته اند. همچنين براساس گزارش بانك 
جهانى، ساالنه 40 هزار نفر از ساكنان تهران، در اثر آلودگى 
هوا جان مى بازند. اين تعداد چهار برابر آمار قربانيان ايدز است. 
يعنى آلودگى هوا چهار برابر ايدز خطرناک است. با اين وجود 
به نظر نمى رسد كه برنامه ريزان جمهورى اسالمى، در حوزه 
محيط  زيست و صنايع، كارى انجام دهند. متاسفانه مردم نيز 
در مقابل اين آدمكشى واكنش جدى از خود نشان نمى دهند 
تخريب  و  نابسامانى  و  آلودگى  هزاران  كنار  از  سادگى  به  و 

محيط زيست مى گذرند. 
اكنون زنگ خطر در اين زمينه به صدا درآمده است. تخريب 
محيط  زيست، به معنى از بين رفتن شرايط زندگى سالم براى 
خود و فرزندانشان و به خطر افتادن بهداشت اجتماعى است.

كه  دارد  وجود  فرسوده  خودرو  دستگاه  هزار  صدها  تهران  در 
در آلودگى هوا نقش مهمى ايفا مى كنند. به طور ميانگين هر 
خودرو ساالنه نزديك به چهار برابر وزن خود دى  اكسيدكربن 
يعنى  بيش تر  خودروى  توليد  اين،  بر  عالوه  مى  كند.  توليد 
نيتروژن،  اكسيدهاى  افزايش  معادن،  بيش تر از  فلز  استخراج 
كربن،  اكسيد  دى  گاز  مى شود.  اسيدى  باران  بارش  موجب 

همچنين  ايست.  گلخانه  اثر  افزايش  عامل  بزرگ ترين 
هيدروكربن ها كه همگى در اثر كار خودروهاى بنزينى حاصل 

مى شود.
از  استفاده  و  فرسوده  خودروهاى  جمع آورى  ترتيب،  بدين 
هوا  آلودگى  جلو  كه  هستند  راهكارهايى  سرب،  بدون  بنزين 
را مى گيرند. از آن جا كه سرب عنصرى به شدت سمى است 
به  را  شديدى  بسيار  آسيب هاى  مى  تواند  آن  زياد  مقادير  و 
اعصاب و مغز آدمى وارد كند عدم استفاده از آن، گامى موثر 

در جهت كاهش آلودگى هوا به حساب مى  آيد. 
صاحب نظران محيط زيست عقيده دارند كه عدم استقرار صنايع 
كارخانه هاى  احداث  عدم  نيز  و  بزرگ  شهر هاى  نزديكى  در 
استان هاى  در  غيره  و  پااليشگاه ها  و  شيميايى  مواد  توليد 
حفظ  منظور  به  مهم  و  اساسى  راهكار هاى  ديگر  از  شمالى 
استاندارد هاى زيست محيطى و جلوگيرى از آلودگى هوا، آب 

و خاک است.
اگر فكر عاجلى نسبت به اين مسئله داده نشود، الودگى هوا 
قربانيان زيادى خواهد گرفت. در چنين شرايطى، هم بايد خود 
مردم مستقيما به محيط زيست اهميت بدهند و هم با اعتراض 
براى  تا  سازند  وادار  را  اسالمى  جمهورى  مسئولين  اجتماعى 
نجات محيط زيست و سالم سازى هوا امكانات و بودجه الزم 

را اختصاص دهند. 
البته از حكومتى كه ماهيت ارتجاعى و غيرانسانى دارد و به 
راحتى آب خوردن آدم مى كشد نابودى محيط زيست و آلوده 

بودن هوا هيچ اهميتى براى سران آن ندارد. 
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نگاهى به مهم ترين وقايع سياسى و اجتماعى جهان در سال 2006
و  قحطى  خاورميانه،  در  جنگ ها   ،2006 سال  در 
جنگ در آفريقا شدت گرفت. سرمايه دارى جهانى عنان 

گسيخه تر از گذشته نيروى كار را استثمار كرد.
جنگ  بود.  حاكم  هراس  و  بيم  از  حالتى  خاورميانه،  در 
عراق و افغانستان و جنگ اسرائيل عليه مردم فلسطين و 

لبنان، جان انسان هاى بى شمارى را گرفت.
در انتخابات آمريكاى التين موج جديدى از گرايش چپ 
اقتصادى  لحاظ  به  جريانات  اين  اما  رسيدند.  قدرت  به 
صرفا  و  داشته  سوسياليسم  با  زيادى  فاصله  سياسى  و 

جريانات ضدآمريكايى هستند. 
شد.  انتخاب  ونزوئال  جمهورى  رياست  به  ديگر  بار  چاوز 
با  اورتگا  دانيل  رهبرى  به  نيكاراگوئه  در  ساندينيست ها 
شعارهاى اصالح طلبانه قدرت را پس از 16 سال در دست 
رياست  به  مورالس،  اوا  هم  بوليوى  انتخابات  در  گرفتند. 
جمهورى انتخاب شد. رافائل كورئا، در اكوادور به پيروزى 
رسيد، فيدل كاسترو، رهبر كوبا، به دليل بيمارى، پس از 

50 سال به طور موقت از قدرت كنار رفت. 
باشگاه  به  شمالى،  كره  شرقى،  آسياى  در  گذشته،  سال 
كشورهاى اتمى پيوست. آزمايش اتمى كره شمالى، سبب 
شد كه شوراى امنيت سازمان ملل تحريم اين كشور فقير 

را به تصويب برساند.
در آفريقا، عالوه بر گسترش بيمارى هاى مسرى و قحطى، 
حدود 2 ميليون نفر در اثر جنگ هاى سودان و سومالى 
داخلى  ويرانگر  جنگ هاى  شده اند.  بى خانمان  و  آواره 
خودمختارى طلبان  ميان  موجود  درگيرى هاى  سومالى، 
دارفور با دولت سودان، و بروز ناآرامى در كنگو اتفاقاتى 
بود كه در سال 2006 آفريقا را به صدر اخبار رسانه هاى 

جهان برد.
رييس  احمدى نژاد،  محمود   ،2006 سال  سرتاسر  در 
از  برخوردارى  براى  غرب  پيشنهاد  ايران،  جمهورى 
غنى سازى  طرح  گذاشتن  كنار  ازاى  در  فنى  كمك هاى 
اورانيوم را رد كرد. اين طرحى است كه اجراى آن براى 
توليد بمب هسته اى ضرورى است. جمهورى اسالمى، در 
سال گذشته نيز ميلياردها دالر صرف ميليتاريسم كرد. اين 
در حالى است كه دستمزد معوقه ده ها هزار كارگر پرداخت 
نشد؛ نه تنها از آوردن پول نفت به سفره مردم خبرى نشد، 

بلكه تورم و گرانى افزايش يافت.
و  اسرائيل  افغانستان،  عراق،  عمدتا   ،2006 سال  در 
از  بودند.  جهانى  بحران  مراكز  ايران  و  لبنان  و  فلسطين 
مورد  بيش تر  كمى  را  بحرانى  مراكز  اين  وقايع  رو،  اين 

بررسى قرار مى دهيم.

عراق
در سال 2006 بارها سازمان ها و رسانه ها آمارهاى متفاوتى 
در مورد كشته شدگان عراقى ارائه دادند. مقامات عراقى، 
روز دوشنبه اول ژانويه، تعداد كشته شدگان در عراق را 
طى سال گذشته، 16هزار و 273 نفر اعالم كردند. اكثر 

اين كشته شدگان غيرنظامى بودند.
سازمان ملل اعالم كرده بود كه هر روز 100 عراقى كشته 
مى شوند. طبق محاسبات اين سازمان، در يك سال، تعداد 

كشته شدگان بايد حدود 36 هزار و 500 نفر باشد.

در  آمريكا  زندان هاى  از  دهنده  تكان  گزارش 
عراق: 

عراق،  سياسى  زندانيان  و  اسرا  اتحاديه  گزارش  براساس 
حدود 300 هزار عراقى در بند زندان هاى آمريكا هستند. 
نظامى  پادگان  در  عراقى  زندانيان  گزارش  اين  براساس 
از  كه  ابوغريب  زندان  بغداد،  فرودگاه  نزديكى  در  كروبر 
سوى سازمان موساد اسرائيل و نيروهاى آمريكايى اداره 
مى شود و پادگان بوكا در بصره و ديگر پادگان هاى منطقه 
پادگان هاى  الجويه،  الوليد  قادسيه،  پادگاه  يعنى  غرب، 
القذره  الفرقه  پادگان  و  سى  السى  پادگان  مانند  الرمادى 

به سر مى برند.
چندين  آمريكايى  نيروهاى  است:  آمده  گزارش  اين  در 
ميليون دالر براى ساخت بزرگ ترين زندان در خاورميانه 
نظر  در  ناصريه  در  خاورميانه»  «گوانتاناموى  نام  با 

گرفته اند.

افزايش نيروهاى آمريكايى در عراق: 
گزارش ها حاكى از آن است كه بوش در نظر دارد طرحى 
را براى افزايش نيروهاى آمريكا در عراق به كنگره ارائه 

خواهد داد.
بر  عالوه  اخير،  ماه هاى  در  كه  است  حالى  در  اين 
سياست مداران دموكرات آمريكا حزب حاكم جمهورى خواه 
تغيير  خواستار  عراق،  شرايط  باره  در  هشدار  ضمن  نيز 
سياست دولت در جنگ كنونى شده اند. محور پيشنهادهاى 
خروج  براى  برنامه ريزى  را  سياست مداران  از  دسته  اين 

تدريجى نيروهاى آمريكايى از عراق تشكيل مى دهد.
واحدهايى  احتماًال  كه  كرده اند  پيش بينى  منابع  از  برخى 
متشكل از حدود 25 هزار نظامى به عراق اعزام مى شوند 
اين  در  مستقر  آمريكايى  نظامى  هزار   140 حدود  به  تا 

كشور بپيوندند.

هزينه جنگ عراق:
در  آمريكا  دولت  نظامى  ماهانه  هزينه  حاضر  حال  در   
عراق، بالغ بر 8 ميليارد دالر است. يعنى حدودا 2 ميليارد 
دالر در هفته و يا 267 ميليون دالر در روز كه اين برابر 

است با 11 ميليون دالر در هر ساعت .

اعدام عجوالنه صدام حسين:
 دادگاه صدام حسين، ديكتاتور سرنگون شده عراق را به 
شيعيان  از  نفر   148 كشتار  و  بشريت  عليه  جنايت  جرم 
بود  قرار  كه  حالى  در  كرد.  محكوم  اعدام  به  «دجيل» 
بمباران  و  كرد  مردم  كشتار  با  رابطه  در  صدام،  دادگاه 

شيميايى حلبچه ادامه پيدا كند. 
يك روز مانده به پايان سال 2006، صدام حسين به دار 
حكم  عراق،  وزير  نخست  المالكى،  نورى  شد.  آويخته 

اعدام را امضا كرده بود.
جالل طالبانى، رييس جمهورى عراق، گفته است كه از 
اعدام صدام حسين خبر ندارد. همچنين فرمانده نيروهاى 
آمريكايى در عراق نيز گفته است صدام را ساعاتى قبل از 

اعدام به دولت عراق تحويل داده است. 
«خط  را  حكم  اين  آمريكا  جمهورى  رييس  بوش، 
برجسته اى از پيشروى عراق به سوى دمكراسى» دانست. 
اما اتحاديه اروپا، نهادهاى بين المللى مدافع حقوق بشر، به 

آن اعتراض كردند.
به  بشر  حقوق  ديده بان  سازمان  مدير  ديكر  ريچارد 
جنايت هاى  همه  است  گفته  آسوشيتدپرس،  خبرگزارى 
حكم  اجراى  براى  توجيهى  نمى تواند  هم  حسين  صدام 

غيرانسانى اعدام در مورد وى باشد.
انتشار ويدئويى از اعدام صدام حسين كه توسط شخصى 
ميان  در  گسترده اى  بازتاب  بود،  شده  ضبط  ناشناس 
روزنامه نگاران،  از  بسيارى  كرد.  پيدا  جهان  رسانه هاى 
كردند  توصيف  بى رحم»  حاوى «خشونتى  را  ويدئو  اين 
كه مى تواند خود به بهانه اى براى «بازتوليد خشونت» و 

افزايش ناآرامى هاى عراق باشد. 
برقرارى  به  كمكى  هيچ  تنها  نه  صدام،  عجوالنه  اعدام 
صلح و آرامش در عراق نخواهد كرد، بلكه وضعيت عراق، 
قربانيان  از  بسيارى  وابستگان  شد.  خواهد  نيز  وخيم تر 
دادگاه  در  تا  نكردند  پيدا  را  فرصت  اين  صدام  حكومت 
حضور يافته و ماجراى  شكنجه و اعدام  و جنگ افزارهاى 
حلبچه به كشته شدن  گازهاى سمى كه در  شيميايى و 
حداقل پنج هزار نفر انجاميد و يا هزاران نفر از مردم كرد 

كه هنوز هم مفقودالثر هستند مطلع شوند.
مهم تر از آن، نفس اعدام را بايد محكوم كرد و خواهان 

لغو شكنجه و اعدام در سراسر جهان شد.

افغانستان
اين  دسامبر  ماه  هجدهم  روز  تا   2006 سال  ابتداى  از 
سال 190 تن از سربازان نيروهاى ائتالف در افغانستان 
كشته شده اند كه اين رقم بيش تر از تلفات همه سال هاى 

گذشته است. 
در همين حال تلفات افغان ها، چه نيروهاى طالبان، چه 
بالغ  تن  هزاران  به  غيرنظامى  افراد  چه  و  دولتى  قواى 

شده است. 
با وجود اين كه چهار سال از حمله آمريكا به افغانستان 
مى  گذرد، هنوز 53 درصد از مردم اين كشور با درآمدى 
كه  حالى  در  مى  كنند؛  زندگى  روز  در  دالر  يك  از  كم تر 
است.  شده  افغانستان  به  خارجى  كمك  دالر  ميليارد   12
اكثريت مردم افغانستان، هنوز زندگى خود را بدون برق يا 

آب بهداشتى مى  گذرانند. 
در  مستقر  آمريكايى  نيروهاى  سخنگوى  كولينس،  تام 
جنوب  در  طالبان  نيروهاى  كه  كرد  اعالم  افغانستان 
بيشترى  قدرت  از  گذشته  سال هاى  به  نسبت  افغانستان 

برخوردار شده اند. 
سازمان ملل متحد و بانك جهانى با انتشار گزارشى اعالم 
كردند ابعاد «اقتصاد مبتنى بر ترياک» افغانستان، به مرز 
بى سابقه اى رسيده و اين مسئله، تالش هاى اين كشور را 
براى بازسازى خرابى هاى ناشى از جنگ در معرض خطر 

قرار داده است. 
توسط  رشوه  پرداخت  و  فساد  گزارش،  اين  طبق 
ريشه كن  از  ممانعت  براى  ترياک  ثروتمند  توليدكنندگان 
كردن آن، مانع از تالش هاى صورت گرفته براى كاهش 
توليد ترياک در افغانستان شده است. افغانستان بيش از90 

درصد كل ترياک جهان را توليد مى  كند.
در وضعيت زنان و كودكان افغانستان نيز بهبودى حاصل 

حكومت هاى  شرايطى،  چنين  در  است.  نشده 
پاكستان و ايران با در پيش گرفتن سياست هاى 
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به  را  افغانى  پناهنگان  و  مهاجرين  نژادپرستانه 
افغانستان  قحطى  و  جنگ  جهنم  به  زور 

برمى گردانند.

لبنان
مجدد  بروز  شاهد  ديگر  بار  سال  از 16  بعد  سال 2006 
حزب اهللا   ،2006 ژوييه  ماه  در  بود.  لبنان  در  درگيرى ها 
اين  از  اسرائيل،  ربود.  را  اسرائيل  ارتش  سرباز  دو  لبنان 
كرد.  استفاده  لبنان  به  جانبه  همه  حمله  براى  فرصت 
جنگنده هاى  و  شدند  لبنان  خاک  وارد  اسرائيل  سربازان 
اسرائيلى مواضع حزب اهللا و مناطق مسكونى را در لبنان 
زير آتش خود گرفتند. حزب اهللا نيز راكت هاى خود را به 

شهرهاى اسرائيل پرتاب كرد.
نفر  از 1300  بيش  شدن  كشته  جنگ  هفته  پنج  از  پس 
از افراد حزب اهللا، بيش از همه شهروندان عادى لبنانى، و 
حداقل 10 هزار نفر نيز زخمى با قطعنامه 1701 سازمان 
ملل متحد، اين جنگ پايان يافت. اين جنگ هيچ برنده اى 
اين  بازندگان  بزرگ ترين  لبنان،  عادى  مردم  اما  نداشت. 

جنگ بودند. 
ميزان خسارت هاى وارده به لبنانى ها حداقل 50 ميليارد 
دالر  ميليارد   1/5 حداقل  نيز  اسرائيلى ها  براى  و  دالر 
تخمين زده شد. تالش حزب اهللا براى سقوط دولت فواد 
سنيوره و تشكيل دولت وحدت ملى نيز در پاييز 2006، 

لبنان را دوباره به صدر اخبار رسانه هاى جهان برد. 
رسيده  خود  اوج  به  لبنان  در  سياسى  اختالفات  حالى  در 
امين  پسر  لبنان و  صنايع  وزير  جميل»  ترور «پير  است، 
جميل رييس جمهورى پيشين اين كشور، بحران در لبنان 
را وارد مرحله تازه اى كرد. سه فرد مسلح «پير جمّيل»، 
را در منطقه «الجديده» در شرق بيروت هدف 24 گلوله 

قرار داده و ترور كردند.
و  حزب اهللا  و  لبنان  دولت  بين  كشمكش  ترتيب،  بدين 
امور  در  ايران،  و  سوريه  اسرائيل،  حكومت هاى  مداخله 
داخلى اين كشور، لبنان را به لبه يك جنگ داخلى تازه 

كشانده است. 

فلسطين
اروپا  اتحاديه  و  آمريكا  حماس،  رسيدن  قدرت  به  با 
كمك هاى مالى مستقيم به حكومت خودگردان فلسطين 

را به حالت تعليق در آوردند.
رسميت  به  منوط  را  كمك هايشان  سرگيرى  از  آن ها 
شناختن موجوديت اسرائيل توسط حماس يا دولت آينده 
آمريكا،   - جانبه  چهار  گروه  خواسته هاى  به  فلسطين 
روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل - در مذاكرات صلح 

مشروط كرده اند.
دالر،  ميليون   600 ساليانه  اعطاى  با  اروپا  اتحاديه 
از  فلسطين  خودگردان  حكومت  مالى  حامى  بزرگ ترين 
زمان تاسيس آن در 1994 بوده است. آمريكا با اعطاى 
400 ميليون دالر در سال، دومين كمك كننده بزرگ به 

اين حكومت است. 
ناچيز  حقوق  كه  است  شده  سبب  كمك ها  اين  قطع 
كارگران و كارمندان پرداخت نشود، اعتراضاتى را در پى 

داشت. 

رسمى  طور  به  فتح  انقالبى  شوراى  گذشته  سال  در 
فلسطين  خودگردان  تشكيالت  رئيس  عباس»  «محمود 
را به عنوان جانشين «ياسر عرفات» رئيس متوفى دولت 

خودگردان فلسطين به رياست فتح برگزيد. وى همچنين 
رئيس سازمان آزادى بخش فلسطين نيز است. 

تشكيالت  رئيس  عباس،  محمود  شرايطى،  چنين  در 
در  زودهنگام  انتخابات  برگزارى  خواستار  خودگردان، 
فلسطين شد. اما حماس، با رد اين درخواست، انتخابات 
زودهنگام را كودتا عليه مشروعيت و در تعارض با قانون 
به  زودرس  انتخابات  مسئله  دانست.  فلسطين  اساسى 
درگيرى مسلحانه بين حماس و جنبش فتح منجر شده و 
تاكنون در اين درگيرى ها ده ها تن جان خود را از دست 

داده اند. 

كره شمالى 
قطعنامه  ملل،  سازمان  امنيت  شوراى   ،2006 سال  در 
تحريم كره شمالى را مورد تصويب قرار داد. قطعنامه اى 
اين  متوجه  را  تازه اى  نظامى  و  مالى  محدوديت هاى  كه 

كشور فقير و قحطى زده كرد. 

ايران
در سال گذشته، سانسور و وحشت و ترور و اعدام و تورم 
داوودى،  پرويز  اخير  يافت.  گسترش  ايران  در  گرانى  و 
شدن  مهم  دليل  با  رابطه  در  جمهور،  رييس  اول  معاون 
افزايش قيمت حبوبات، سيب زمينى و ساير اقالمى از اين 
قبيل در كشور، اقرار كرد و گفت: «اين گونه اقالم قوت 
پايينى  درآمد  از  كه  است  خانوارهايى  از  بسيارى  غالب 
جمعيت  از  نفر  ميليون   4/5 كه  نحوى  به  برخوردارند... 

كشور با 30 هزار تومان در ماه زندگى مى   كنند.»
در سال 2006 نزديك به 200 نفر در ايران اعدام شدند. 
دست كم سيصد نفر نيز در زندان هاى جمهورى اسالمى، 
عالالدين  مى برند.  بسر  اعدام  حكم  اجراى  انتظار  در 
شوراى  مجلس  امنيت  كميسيون  رئيس  بروجردى، 
از  اخير  بازديد  گفت: «در  قم  در  سخنانى  طى  اسالمى، 
برخى زندان ها، شاهد سيصد محكوم به اعدام بوديم كه 
با گذشت دو سال از صدور احكامشان هنوز اعدام نشده 

بودند.»
صدها روزنامه، نشريه و وب الگ و سايت اينترنتى بسته 
جنگ  گرفتند.  قرار  پيگرد  تحت  آن ها  مسئوالن  و  شده 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اكنون  دارد.  ادامه  ماهواره ها  با 
جمهورى اسالمى، به همه دارندگان سايت ها و وبالگ ها 
دو ماه فرصت داده است تا با مراجعه به سايت «ساماندهى 
پايگاه هاى اينترنتى ايرانى»، سايت و وبالگ خود را ثبت 

كنند و گرنه مسدود خواهند شد.

تحريم ايران: 
خبرسازترين  از  يكى  ايران،  اتمى  پرونده  گذشته  سال 
اسالمى  جمهورى  سران  بين  مسئله  جنجالى ترين  و 
و  كشمكش ها  بود.  ملل  سازمان  و  غرب  دولت هاى  و 
سر  بر  اروپايى  دولت هاى  و  اسالمى  جمهورى  مذاكرات 
برنامه اتمى جمهورى اسالمى، مخالفت روسيه با تحريم 
روند  اورانيوم،  غنى سازى  ادامه  بر  ايران  اصرار  و  ايران، 
سال  يك  طى  را  پرونده  اين  خصوص  در  تصميم گيرى 

گذشته بارها به تعويق انداخت. 
اما سرانجام در تاريخ 23 دسامبر 2006، متن اصالح شده 
ايران  عليه  محدود  تحريم هاى  قطعنامه 1737 با اعمال 

به تصويب رسيد. 
در پى صدور اين قطعنامه سردمداران جمهورى اسالمى، 
ضمن  اسالمى،  جمهورى  رييس  احمدى نژاد،  ويژه  به 

بيشترى  سرعت  با  كه  گفته اند  آن  كردن  محكوم 
فعاليت هاى اتمى خود را ادامه خواهند داد. 

ايران،  اسالمى  جمهورى  رييس  نژاد،  احمدى  محمود   
هم چنان ادعا مى كند: «ملت ايران در موضوع هسته اى 
بر حق قانونى خود پافشارى كرده و ذره اى عقب نشينى 

نخواهد كرد.»
احمدى نژاد در سال گذشته، از يك سو بر ضرورت محو 
ديگر  سوى  از  و  كرد  تاكيد  روزگار  صحنه  از  اسراييل 
در  هولوكاست  كنفرانس  دانست.  افسانه  را  هولوكاست 
تهران نشان داد كه رابطه جمهورى اسالمى، با گروه هاى 
راسيستى در جهان به مرحله حساسى رسيده است. بدين 
حساسيت  احمدى نژاد،  اقدامات  و  تبليغات  اين  ترتيب، 
را  جهان  انسان دوست  مجامع  و  غربى  دولت هاى  شديد 

عليه حكومت جمهورى اسالمى برانگيخت. 
از سوى ديگر «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم»، از 
مهم ترين وعده هاى انتخاباتى احمدى نژاد به كارگران و 
مردم محروم جامعه بود، بر خالف اين وعده ها، تورم و 
گرانى اقالم مايحتاج روزانه باال رفت. از اين رو احمدى نژاد 
اخير شهر و روستا و مجلس  طرفدارانش در انتخابات  و 
خبرگان و ميان دوره اى مجلس شكست سختى خوردند.

شكاف   ،2006 سال  در  كه  است  اين  است  مسلم  آنچه 
طبقاتى در ايران عميق تر و اعتراضات توده هاى گسترده تر 
شد و در سطح بين المللى نيز جمهورى اسالمى با انزواى 

بيش تر روبرو گرديد.

آمريكا
سيا  پروازهاى  به  آمريكا،  جمهورى  رئيس  بوش،  جرج 
زندان هاى  به  اروپا  از  زندانيان  محرمانه  انتقال  براى  كه 
دولتش  سياست  از  بخشى  را  آن  و  كرد  اعتراف  مخفى 
ناميد. برخى روزنامه نگاران و احزاب كشورهاى اروپايى، از 
دولت هاى خود خواسته بودند نسبت به پروازهاى مخفى 

سيا در اروپا تحقيق و به دولت آمريكا اعتراض كنند.

گزارش بيكر- هميلتون: 
سر  بر  هميلتون  بيكر-  دوحزبى  كميته  گزارش  انتشار 
سال  رويدادهاى  مسايل  مهم ترين  از  يكى  عراق،  جنگ 

گذشته آمريكا بود. 
«بسيار  را  عراق  وضعيت  كميته،  اين  تحقيقات  نتيجه 
وخيم» ارزيابى كرد و تاكيد داشت كه سياست هاى جرج 
عراق«نتيجه  قبال  در  آمريكا،  جمهورى  رييس  بوش، 

بخش نبوده است.» 
جنگ  از  عراق  در  آمريكا  ارتش  نقش  و  استراتژى  تغيير 
به ايجاد ثبات؛ و خروج نيروهاى آمريكايى از عراق، جزو 
عراق  تحقيق  كميته  پيشنهادى  راهكارهاى  اصلى ترين 

بود.  

پيروزى دمكرات ها: 
آمريكا،   2006 سال  تحوالت  مهم ترين  از  ديگر  يكى 
در  بوش،  جرج  حزب  جمهورى خواه،  حزب  شكست 

انتخابات كنگره آمريكا بود. 
در پى اين انتخابات حزب دمكرات، اكثر كرسى هاى هر 
دو مجلس كنگره و سنا را اشغال كرد. اين نخستين بار 
در 12 سال گذشته است كه كنترل هر دو مجلس سنا و 

نمايندگان در دست دموكرات ها قرار مى گيرد. 
جرج  حزب  شكست  علت  سياسى،  ناظران 
موفقيت  عدم  را  جمهورى خواه  حزب  و  بوش 
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عراق  جنگ  خصوصا  و  وى  سياست هاى 
ارزيابى كردند. 

رامسفلد  دونالد  دموكرات،  حزب  پيروزى  پى  در 
در  آمريكا  نماينده  بولتون،  جان  و  آمريكا  دفاع  وزير 

سازمان ملل از مقام خود استعفا كردند.

اعزام نيروهاى نظامى بيشتر به  خليج فارس:
 ناو هواپيمابر «جان سى. استنيز» در ماه جارى ميالدى به 
خليج فارس وارد مى شود. افزايش حضور نظامى اياالت 
متحده در سواحل جنوبى ايران مى تواند نوعى اخطار به 

جمهورى اسالمى تلقى شود. 
يك مقام عالى رتبه وزارت دفاع آمريكا گفت، اعزام اين 
ناو به خليج فارس به دنبال درخواست سال گذشته «مركز 

فرماندهى آمريكا» صورت مى گيرد.
كه  بودند  گفته  آمريكا  دفاع  وزارت  مقام هاى  نيز  پيشتر 
منطقه  به  بر  هواپيما  ناو  اين  ارسال  از  پنتاگون  هدف 
مى تواند اعمال فشار روانى بر ايران در زمينه برنامه هاى 
جمهورى  فعاليت هاى  برابر  در  واكنشى  نيز  و  هسته اى 

اسالمى در عراق باشد. 
در حال حاضر ناو هواپيمابر يو اس اس آيزنهاور در خليج 
فارس مستقر است. ماه گذشته رابرت گيتس وزير دفاع 
آمريكا، در كنفرانسى خبرى به هنگام ديدار از عراق به 
خبرنگاران گفته بود: «ما مدت هاست كه در اين منطقه 
خواهيم  باقى  اين جا  در  طوالنى  مدت  تا  و  داريم  حضور 

ماند.»

سومالى
موسوم  سومالى  نظاميان  شبه   ،2006 سال  تابستان  در 
رهبر،  عريس  رهبرى  با  اسالمى  دادگاه هاى  اتحاديه  به 
موگاديشو پايتخت سومالى را به كنترل خود درآوردند. در 
روزهاى پايانى سال 2006، دادگاه هاى اسالمى و دولت 
موقت كه مورد حمايت غرب و دولت اتيوپى است، يك 

جنگ تمام عيار را آغاز كردند.
در اين ميان نيروهاى نظامى اتيوپى، در حمايت از دولت 
موقت وارد سومالى شدند. سرانجام  شبه نظاميان اسالمى 
و  پايتخت  ترک  به  مجبور  و  خوردند  سنگينى  شكست 
عقب نشينى به يكى از شهرهاى بندرى كشور موسوم به 
بيداوا شدند. نيروهاى مشترک اتيوپى و دولت موقت آن ها 
را از اين بندر نيز عقب راندند و به حاكميت دادگاه هاى 
اسالمى پايان دادند.  اما اين احتمال وجود دارد كه ادامه 
جنگ سومالى، به كشورهاى ديگر نيز سرايت كند و جنگ 
اكنون  خصوص  آفريقا به بار آورد. به  تازه اى را در قاره 

ناوهاى آمريكايى نيز راهى سواحل سومالى شده اند.
فرار  از  جلوگيرى  را  اقدام  اين  از  هدف  كورمك،  مك 
رهبران اتحاديه دادگاه هاى اسالمى خوانده كه، به گفته 
وى، داراى ارتباط با گروه هاى تروريستى و از جمله شبكه 

القاعده هستند.

سودان
و  جنگ  است.  روبرو  انسانى  فاجعه  يك  با  دارفور  مردم 
كشتار و بروز قحطى و بيمارى هاى گوناگون از جمله ايدز 
اين منطقه را به مرز يك فاجعه بزرگ انسانى سوق داده، 
اما با اين حال دولت سودان، به نهادهاى بين المللى اجازه 
نمى دهد به يارى مردم اين منطقه بشتابند. در سال هاى 
دولت  و  دارفور  خودمختارى طلبان  ميان  جنگ  در  اخير 

و  داده  دست  از  را  خود  جان  انسان  هزار  صدها  سودان، 
يا آواره شده اند.

سوئد
احزاب  ائتالف  سوئد،  عمومى  انتخابات  در  سپتامبر،   17
بورژوائى متشكل از حزب مدرات ها، حزب ليبرال مردم، 
حزب دمكرات هاى مسيحى و حزب مركز، با كسب 176 
كرسى پارلمانى بر بلوک چپ مركب از احزاب سوسيال 
 دمكرات، چپ و محيط زيست پيروز شد. اختالف دو جناح 
چپ و راست در اين انتخابات، تنها 4 كرسى پارلمانى بود. 
فردريك رينفلدت، نخست وزير جديد سوئد كابينه  خود را 

معرفى كرد. 
اعضاى اين كابينه از چهار حزب ائتالف بورژوائى انتخاب 
شده، اما اكثريت وزراء ازحزب محافظه كاران هستند. چند 
روز پس از معرفى اين كابينه دو وزير فرهنگ و بازرگانى 
و  تلويزيون  اشتراک  حق  نكردن  پرداخت  دليل  به  آن 
از  مطبوعات  افشاگرى هاى  از  پس  سياه  كار  از  استفاده 

كار بركنار شدند.
دولت جديد سوئد، براى پس گرفتن دستاوردهاى تاكنونى 
جنبش كارگرى، از جمله تضعيف تشكل هاى كارگرى و در 
محدود كردن بيمه بيكارى آغاز كرده  و خصوصى سازى 

را نيز وسيع تر كرده است.

انتشار  با  سوئد،  صبح  رايگان  روزنامه   مترو،  دسامبر،   20
در  ايران  سفارت  جاسوسى   عمليات  از  پرده  مقاله اى 
استكهلم برداشت. براساس مقاله ى مترو، يك پناهجوى 
سازمان  كارمند  جمله  از  دروغ  به  را  خود  كه  ايرانى تبار 
سرى  اجراى  با  بعدها  و  مى كرده  معرفى  پزشك  و  ملل 
فارسى  محلى  راديوهاى  از  يكى  در  سياسى  برنامه هاى 
اپوزيسيون  نيروهاى  ميان  در  استكهلم،  شهر   زبان 
راست جمهورى اسالمى ايران در استكهلم نفوذ كرده و 
اطالعات جمع آورى شده از آنان را به سفارت جمهورى 
اين  به  را  مبالغى  مقابل  در  نيز  سفارت  مى داد.  اسالمى 

جاسوس پرداخت مى كرد. 
در  ايران  اسالمى  جمهورى  سفير  قشقاوى،  حسن 
استكهلم، در گفتگوئى با راديو پژواک، راديو فارسى زبان 
سوئد، پرداخت پول به اين فرد را رد نكرد. اما آن را مبلغى 
كم خواند كه به فرد مظنون به صورت وام پرداخت شده 

است.
صادقى»  گيسوى  دراز  «مجيد  جاسوسى  شدن  رو  با 
تروريستى  و  جاسوسى  شبكه  صبورى)،  جواد  (محمد 
جمهورى اسالمى در سوئد، از سفارت تا مسجد امام على 
و غيره ضربه شديدى خوردند. همچنين گفته شده يكى از 
ديپلمات هاى جمهورى اسالمى در اين رابطه اخراج شده 

و يكى ديگر نيز احتماال اخراج خواهد شد.
دهه  دو  در  اسالمى،  جمهورى  كه  است  تاكيد  به  الزم 
كشورهاى  در  را  اپوزيسيون  فعالين  از  نفر  صدها  اخير 
و  سفارت خانه ها  واقع  در  است.  رسانده  قتل  به  مختلف 
آن  ديگر  مراكز  و  اسالمى  جمهورى  كنسولگرى هاى 

مراكز جاسوسى و تروريستى هستند.
الزم به يادآورى است كه در سالى كه گذشته پرونده هاى 
كشورهاى  در  اسالمى،  جمهورى  تروريستى  قديمى 
گشوده  آمريكا  و  انگلستان  تركيه،  عربستان،  آرژانتين، 

شد.
***

كاريكاتورهاى محمد
اعتراض هاى  از  عظيمى  موج   ،2006 سال  اوايل  در 
انتشار  پى  در  مختلف،  كشورهاى  در  مسلمانان  خيابانى 
نشريه  در  كه  بود  مسلمانان  پيامبر  محمد  كاريكاتورهاى 

دانماركى «ييالند پستن» چاپ شده بود. 
و  حمله  با  گاها  كه  آسيا،  تا  آفريقا  از  اعتراضات  اين  در 
بود، 35  همراه  نيز  اروپايى  سفارتخانه هاى  زدن  آتش  يا 

كشته برجاى گذاشت.

سالى مرگ بار براى خبرنگاران
سازمان گزارشگران بدون مرز، در گزارش مفصلى مسئله 
آزادى بيان در سال 2006 را اعالم كرده است. براساس 
كشته،  نگاران  روزنامه  سال 2006، 81  در  گزارش،  اين 
871 روزنامه نگاران بازداشت، 1472 روزنامه نگاران مورد 
تهاجم و تحديد قرار گرفته، 912 رسانه سانسور شده و 56 

روزنامه نگار ربوده شده است.
در ماه نوامبر سال گذشته ميالدى، گزارشگران بدون مرز، 
ايران  از  جهان،  در  اينترنت  وضعيت  باره  در  گزارشى  در 
به عنوان «دشمن اينترنت» ياد كرد. همچنين خامنه اى، 
رهبر جمهورى اسالمى ايران را در رديف دشمنان درجه 

يك آزادى بيان در جهان معرفى كرد.

جوايز نوبل
و   Andrew Z Fire فاير  زد  آندرو  به  پزشكى  نوبل 
پژوهشگران   Carig C Mello ملو  سى  كرايگ 
 John Mather ماثر  جان  گرفت.  تعلق  آمريكائى 
فيزيك  برندگان   George Smoot اسموت  جرج  و 
نوبل شد. اين جايزه در رشته  شيمى به روجر كرونبرگ 
Roger Kronberg تعلق گرفت. جايزه  صلح نوبل به 
محمد يونس از بنگالدش اهداء گرديد. نويسنده  تركيه، 

اورهان پاموک، برنده نوبل ادبى سال شد. 
***                          

وقايع سال 2006، نشان داد كه استراتژى دولت آمريكا به 
عنوان تنها ابرقدرت جهان با شكست مواجه شده است. 
ملتهب ترين  خاورميانه  كارشناسان،  از  بسيارى  اعتقاد  به 
روزهاى 2006 را داشته و اخبار داغ آن همواره در صدر 

خبرهاى جهان بوده است.

بحرانى  سالى  كه  مى دهد  نشان   ،2007 سال  آغازين 
احتمال  دارد.  ادامه  عراق  داخلى  جنگ  است.  پيش  در 
در  است.  يافته  افزايش  غزه  نوار  در  داخلى  جنگ  وقوع 
و  نظم  شكستن  هم  در  و  دولت  سقوط  احتمال  لبنان 
حد  در  افغانستان،  در  طالبان  است.  بسيار  موجود  قانون 
ترتيب، قاره هاى  پيشرفت كرده است. بدين  چشم گيرى 

آفريقا و آسيا، همچنان آبستن حوادث تازه اى هستند. 

حمالت  به  همواره  اسراييل،  دولت  اشغالگر  نيروهاى 
و  داده  ادامه  باخترى  كرانه   و  غزه  نوار  به  حود  وحشيانه 
از حمايت آمريكا نيز برخوردار است. اكنون براى جامعه 
ماندگار  و  واقعى  صلح  اگر  كه  است  شده  مسلم  جهانى 
و  بى معنى  خاورميانه  در  صلح  نشود،  برقرار  فلسطين  در 
افسانه است. در اين ميان نيروهاى اشغالگر دولت اسرائيل 
و حماس و كليه نيروهاى حزب اهللا، بزرگ ترين مانع در 

برقارى صلح ميان دو كشور هستند. 
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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 
ارسال  نشريه  اين  براى  صرفا 

شده باشد را چاپ مى كند.
*استفاده از مطالب جهان امروز 

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

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

اطالع نويسنده مى رسد.
* مطالب جهان امروز با برنامه 
"ورد فارسى"  تاِيپ مى شود و 
ارسالى  مطالب  سقف  حداكثر 
 14 سايز  با  آ4  صفحه  سه 

است.

ha@cpiran.org

15 روز يكبار منتشر مى شود

جهان امروز

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

صداى كومه له، 
راديوى ماهواره اى 24 ساعته
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شروع برنامه ها: به وقت تهران: هشت شب
به وقت اروپای مركزی:  پنج و نيم بعدازظهر

تكرار برنامه ها: به وقت تهران: دوازه قبل ازظهر
به وقت اروپای مركزی نه و نيم صبح

جمع بندى:
ماجراجويى هاى سران جمهورى اسالمى و روياى 
آن ها براى دست يابى به سالح هاى اتمى، مردم 

ايران و تمامى منطقه را در نگرانى قرار داده است. 
اگر قطعنامه بعدى شوراى امنيت تحريم هاى وسيعى را به 
بار آورد. اگر اسرائيل و يا آمريكا حتى مواضعى را در ايران 
امنيتى مردم  اقتصادى و  كنند، به وخامت بيش تر  بمباران 
ايران منجر خواهد شد. از سوى ديگر منطقه با بحرانى  تازه 

نيز روبرو  خواهد شد.
فعالين  كه  كرد  تاكيد  مهم  مسئله  اين  به  بايد  اكنون 
جنبش هاى اجتماعى و همه نيروى آزادى خواه براى مقابله 
نظامى  و  سياسى  اقتصادى،  غيرانسانى  سياست هاى  با 
جمهورى اسالمى و تحريم شوراى امنيت سازمان ملل و يا 
احتمال حمله نظامى، به فكر سازمان دهى توده اى سراسرى 

باشند.
مسلما اگر جنبش كارگرى و كليه نيروهاى سوسياليستى در 
تمام جهان، به طور جدى تر در صحنه سياسى و اجتماعى 
سرمايه دارى  نيايند  بيرون  فعلى  رخوت  از  و  نشوند  ظاهر 
جهانى عنان گسيخته پيش رفته و وضع جهان را بدتر از 
اين نيز خواهد كرد. زيرا تنها با جنبش كارگرى سوسياليستى 
تغيير  جهان  مردم  اكثريت  نفع  به  را  موجود  نظم  مى توان 

داد.
بدين ترتيب، سال 2006 را نمى توان سال خوبى براى مردم 
جهان ارزيابى كرد. در اين سال، نابسامانى اوضاع جهانى در 
افزايش  امنيتى  و  اجتماعى  سياسى،  اقتصادى،  عرصه هاى 

يافت. 
آزاده  مردم  كه  است  مسلم 
همه  پيشاپيش  در  و  جهان، 
جنبش كارگرى سوسياليستى، 
برقرارى  خواهان  همواره 
عادالنه  و  برابر  و  آزاد  جهانى 
است. امروز نيز قطعا بيش از 
تاريخ،  از  ديگرى  زمان  هر 
متشكل  و  متحد  مبارزه  با 
سيستم  سرنگونى  سوسياليستى،  كارگرى  جنبش  وآگاهانه 
و  ستم  و  زور  از  عارى  جامعه اى  ساختن  و  سرمايه دارى 
استثمار امرى شدنى و امكان پذير است. از اين رو، دفاع از 
حرمت و موجوديت انسان و آزادى هايش حكم مى كند كه 

اين جنبش را از هر طريق ممكن تقويت كرد.
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