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15 عضو شوراى امنيت سازمان ملل متحد، شنبه شب 24 مارس 2007 
در مقر اين سازمان در نيويورک به اتفاق آراء قطعنامه دوم و جديدى را 
عليه رژيم اسالمى ايران تصويب كردند. قطعنامه جديد كه به قطعنامه 
قطعنامه  بندهاى  اجراى  براى  را  روزه   60 مهلتى  است  معروف   1747
1737 شوراى امنيت كه در آذرماه سال 1385 به تصويب شوراى امنيت 
رسيده بود براى ايران تعيين كرده و خواست هاى ديگرى نيز به آن افزوده 
است. قطعنامه 1737 ضمن اعمال تحريم به صنايع موشكى و هسته اى 
تعليق بى قيد و شرط غنى سازى توسط رژيم اسالمى را درخواست كرده 
بود كه جمهورى اسالمى از اجراى آن خوددارى كرد. در قطعنامه 1747و 
در مدت 2 ماه مهلت تعيين شده براى حكومت اسالمى، از آن درخواست 
شده كه برنامه هسته اى خود را با خواست هاى آژانس بين المللى انرژى 

اتمى مطابقت داده و دور جديدى از مذاكره  را آغاز كند.
قطعنامه 1737  به  نسبت  خواست هايش  و  مضمون  در  قطعنامه 1747 
شديدتر و گسترده تر است. در اين قطعنامه تحريم فروش تسليحات از 
سوى ايران قيد و به صراحت نوشته شده است. آمريكا و اسرائيل و برخى 
از كشورهاى ديگر، جمهورى اسالمى ايران را به ارسال سالح و مهمات 
براى حماس و جهاد اسالمى در فلسطين و حزب اهللا در لبنان و برخى 
از گروه هاى مسلح در عراق متهم كرده اند. در طول 28 سال گذشته 
اين اولين بارى است كه سازمان ملل بر عليه فروش تسليحات از سوى 
آشكارا  امر  اين  كه  مىكند  صادر  قطعنامه  خارج  به  اسالمى  جمهورى 
بمعناى تأكيد و ضديت با حمايت مادى و تسليحاتى جمهورى اسالمى از 
گروه هاى بنيادگراى اسالمى در منطقه است، كه به نوبه خود شكست 
بزرگى براى رژيم اسالمى در عرصه بين المللى و موفقيت براى اسرائيل 
و آمريكا در متقاعد كردن ديگر اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل در 
با  همسويى  و  منطقه  در  اسالمى  جمهورى  خارجى  سياست  با  ضديت 

درخواست آنها محسوب مى شود.
خواست  در  قطعنامه 1747  در  مندرج  مطالبات  از  ديگر  يكى  همچنين 
با  را  خود  مالى  و  تجارى  روابط  داوطلبانه  كه  است  ديگر  كشورهاى  از 

حكومت اسالمى ايران  قطع كنند. 
مى كند  استناد  متحد  ملل  سازمان  منشور  هفتم  فصل  به  قطعنامه  اين 
كه مطابق آن عمل به مفاد آن براى كليه كشورهاى عضو اين سازمان 

الزم االجرا است. 
حقوقى  و  حقيقى  شخص  قطعنامه، 28  اين  بندهاى  از  ديگر  يكى  در   
با تحريم و مسدود شدن دارايي هاى بانكى و مالى و ممنوعيت سفر به 
خارج از كشور توسط شوراى امنيت مواجه شده اند. بيشتر اين شركت ها، 
نهادها، موسسات و افرادى كه مورد تحريم و مسدود شدن داراى ها و 
ممنوعيت سفر به خارج از كشور مواجه شده اند، نهادها و افرادى هستند 
كه با فعاليت هسته اى و موشكى ايران سر و كار داشته و دارند. همچنين 
سپه  جهانى  بانك  و  صادرات  بانك  و  سپه  بانك  همچون  هايى  بانك 
و  هسته اى  متفكر  مغز  به  كه  مى شود  شامل  را  افرادى  و  اشخاص  و 
تسليحاتى رژيم معروف بوده و از فرماندهان و  مسئولين سپاه پاسداران 

در نيروهاى سه گانه اين سپاه هستند.
شكى نيست كه قطعنامه دوم از قطعنامه اول شديد الحن تر و 
مفاد، خواست ها و مطالبات آن گسترده تر است. با اجراى اين 

تحريم جديد شوارى امنيت،
 تاكيد جمهورى اسالمى بر برنامه هسته اى،

 راه نجات چيست؟

تدارک  و  سازماندهى  خود  براى  كارگران  تالش  از  اميدواركننده،  هاى  نمونه  گذشت  كه  سالى  در 
گسترش يك مبارزه عادالنه عليه دولت سرمايه داران استثمارگر، از شور و شوق دانشجويان دانشگاه ها 
در مبارزه عليه حاكميت ديكتاتورى در ايران، از اراده زنان آزاده براى به عقب راندن ارتجاع و نابرابرى 
و  متحدانه  مبارزه  از  شان،  زندگى  بر  حاكم 
به  رسيدن  براى  آزاده  معلمان  همبستگى 

خواست هاى برحق شان را، مشاهده كرديم.
  

مبارزات  اين  ادامه  در  بگذاريد 
سال  به  را  نو  سال  پرشور، 
هوشيارى و سازمانيافتگى هر چه بيشتر، به سال همبستگى و نيرومند كردن 
مبارزات مان براى پيشروى بيشتر و پيروزى هاى بزرگتر در مبارزه عليه رژيم 

اسالمى، اين هيوالى ارتجاع و ظلم و ستم تبديل كنيم.
 

    در حاشيه رويدادها ى سياسى منطقه

 سالى كه به سختى گذشت!

ايرباس و بوئينگ
مبارزه جهت سلطه 
بر بازار جهانى

رقابت مابين دو بزرگترين كنسرن يعنى بوئينگ 
مجموعه  از  بخشى  حال  عين  در  كه  ايرباس  و 
داده اند،  جاى  خود  در  را  تسليحاتى  صنايع 
مى شود.  برده  پيش  به  وجهى  شديدترين  به 
بين  رقابت  خود،  جوهر  در  رقابت   اين  مضمون 
بر  رقابت  اروپائى،  و  آمريكائى  امپرياليست هاى 
بين  رقابت  و  جهانى  بازار  بر  بالمنازع  سلطه  سر 
دولت هاى امپرياليستى اروپا را در خود دارد . اين 
شده،  ياد  كنسرن  دو  بين  زندگى  و  مرگ  جنگ 
در واقع بخشى از سازماندهى نوين توليد جهانى 
بوده و مشابه آن در رشته هاى ديگر توليد جهان 
بزرگ،  كنسرن هاى  ادغام  مى شود.  مشاهده  نيز 
اين  از  بخشى  ارزان  مناطق  به  توليد  انتقال  و 

سازماندهى نوين توليد جهانى است. 
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قطعنامه دامنه تحريم ها و موانع ايجاد شده بر 
جهان  با  ايران  تجارى  و  اقتصادى  روابط  سر 
و  بحرانى  اقتصاد  و  شد  خواهد  شديدتر  خارج 

مريض ايران را بحرانى تر و آشفته تر خواهد كرد.
با انتشار قطعنامه 1737 فضايى از رعب و نگرانى جامعه 
ايران را فرا گرفت. مردم به ذخيره احتياجات اوليه پرداختند. 
دو  صعودى  سير  مردم   روزانه  اجناس  از  بسيارى  قيمت 
و چند برابر طى كرد. احتكارچيان و مافياى اقتصادى و 
تجارى كه سرنخ همه آنها در دست سران و رهبران طراز 
اول جمهورى اسالمى و آقازاده هاى آنها است سودهاى 
كالنى نصيب خود كرده و سفره بى رونق اكثريت مردم 
ايران بى رونق تر شد. گرانى توأم با بيكارى عدم وجود 
كمر  اقتصادى  و  درمانى  اجتماعى،  امكانات  و  خدمات 

خميده مردم ايران را خميده تر كرد. 
دستمزد  رژيم  سال،  آخر  روزهاى  در  و  فضائى  چنين  در 
اساس  بر  كرد.  تعيين  را   86 سال  براى  كارگران  پايه 
مصوبه شوراى كار حداقل دستمزد يك كارگر شاغل در 
ماه 183 هزار تومان تعيين شد. اين دستمزد ناچيز شامل 
 20 دارند.  كار  شانس  و  شاغل  كه  شد  خواهد  كارگرانى 
درصد بيكار كشور از اين حق دست و "نعمت" اسالمى 
در  فقر  خط  رژيم  رسمى  آمار  مطابق  بى بهره اند.  رژيم 
بسيارى  مطابق  و  است  ماه  در  تومان  هزار   250 ايران 
يك   زندگى  هزينه  كارشناسانه  و  علمى  برآوردهاى  از 
است.  تومان  هزار   500 به  بالغ  ماه  در  نفره   5 خانواده 
فاصله اين هزينه و دستمزد ماهانه سرپرست يك خانواده 
تأمين  فاصله  اين  دارد.  وجود  تفاوت  تومان  هزار   300
زندگى بايد با كار اجبارى كودكان، تن فروشى زنان، چند 
شغله بودن زن و مرد شاغل اگر امكان كار وجود داشته 

باشد، پر شود.
با وجود غم كار، نان، كرايه مسكن، تحصيل كودكان و... 
بايد نگرانى و وحشت از جنگ و كشتار را به هزار و يك 
چنين  در  كرد.  اضافه  ايران  مردم  روزانه  مصيبت  و  درد 
شرايط دهشتناكى كه مردم ايران در داخل كشور با آن 
دست به گريبانند، عربده هاى جنگ طلبانه و ادامه حركت 
"بى دنده و ترمز قطار هسته اى" جمهورى اسالمى رو 
به جلو فضاى رعب و وحشت از جنگ را در ميان مردم 
نگران و مصيبت ديده ايران كه تجربه وحشتناک جنگ 8 

ساله ايران و عراق را دارند تشديد كرده است. 
خليج  به  آمريكا  جنگى  ناو  دو  اعزام  شرايطى  چنين  در 
گزينه  اينكه  به  آمريكايى  مقامات  روزانه  تهديد  فارس، 
نظامى از دستور كار رئيس جمهور خارج نيست و نقشه 
حمله به ايران روى ميز كار ايشان است. دستگيرى چند 
مقام امنيتى ايران در شهر هاى اربيل و بغداد در عراق و 
به  وابسته  ايرانى  افراد  به  تيراندازى  جهت  بوش  فرمان 
رژيم اسالمى در عراق، دستگيرى 15 ملوان انگليسى در 
انتقال  و  ايران  پاسداران  سپاه  توسط  فارس  خليج  آبهاى 
خليج  در  پاسداران  سپاه  مكرر  مانورهاى  تهران،  به  آنها 
فارس و درياى عمان و نوار مرزى با عراق، و مانور 10 
هزار نفرى نيروهاى آمريكايى در خليج فارس،... داللت 
بر ماجرا جويى و جنگ طلبى سران كاخ سفيد و  رهبران  

جمهورى اسالمى دارد.  
اين اقدامات اگر به جنگ و رودررويى نظامى هم منجر 
نشود، فضاى  نظامى را بر ايران و كل منطقه حاكم كرده 
و كابوس جنگ به بخشى از زندگى و نگرانى واقعى مردم 

تبديل شده است.
سفيد  كاخ  بر  حاكم  نئوليبرال هاى  كه  نيست  شكى 

و  جنگ  به  خود  سيرى ناپذير  اشتهاى  و  ميل  رغم  على 
خونريزى، اما از توان و اختيارات نامحدودى نيز برخوردار 

نيستند. 
اگر افكار عمومى جهان براى بوش و تيم همكارش زياد 
مهم نباشد، اما نمى تواند به افكار عمومى و راى دهندگان 
آمريكايى بى توجه باشد. همان راى دهندگانى كه جواب 
سياست هاى شش سال گذشته ايشان را در عرصه داخلى 
و  نمايندگان  مجلس  انتخابات  در  شكست  با  خارجى  و 
چشمگير  و  آشكار  مخالفت  دادند.  كشور  اين  سناى 
باسياست هاى  ضديت  واقع  در  آمريكايى  دهندگان  رأى 
و  بوش  سوى  از  جهان  كردن  ناامن  و  جنگ طلبانه 
شدن  كشته  روزانه  مشاهده  از  آمريكا  مردم  بود.  حزبش 
عراق  نااميد كننده  و  سرانجام  بى  جنگ  در  فرزندانشان 
كه پيروزى در آن روز به روز بيشتر غير ممكن مى گردد، 
به ستوه آمده و حاضر به قربانى شدن بيشتر فرزندانشان 
مصرف  از  آمريكايى  دهندگان  ماليات  همچنين  نيستند. 
بى سرانجام و به هدر دادن آن در جنگ عراق و افغانستان 
به تنگ آمده اند. اين واقعيات و فاكتورهاى بسيارى ديگر، 
بوش را در شرايط سخت آغاز يك جنگ ديگر در منطقه 
قرار داده است. انزواى سياست هاى توسعه طلبانه حاكمان 
كاخ سفيد و تك روى آنها در عرصه بين المللى به چالش 
دمكرات هاى  و  جمهورى خواهان  سياست  در  مهمى 
رقيبشان در صحنه سياسى و اجتماعى آمريكا تبديل شده 
سياست هاى  تعديل  با  امپرياليستى  كشورهاى  ديگر  و 
جنگ طلبانه بوش و كوشش در محدود و پايبند كردن آن 
به قطعنامه، قوانين ونهادهاى بين المللى، سعى در كنترل 
عمومى  توافق  دارند،  آن  روى هاى  زياده  از  جلوگيرى  و 
در شوراى امنيت بر سر تصويب دو قطعنامه در ضديت  
برنامه هاى  با  مخالفت  از  جدا  ايران  اى  هسته  برنامه  با 
ضديت  در  اجماع  از  حاكى  نوعى  به  ايران  پروازانه  بلند 
باسياست هاى جنگ طلبانه بوش و پايبند كردن آن به 
بازى در چهار چوب سازمان ملل و ديگر قوانين ونهادهاى 
بين المللى و به رسميت شناختن سهم رقباى جهانيش در 

جهان چند قطبى كنونى است.
از طرف ديگر جمهورى اسالمى نيز بعنوان طرف اصلى 
دولت  و  خود  محدوديت هاى  و  توانايى  به  قضيه  اين 
رغم  على  است.  واقف  موجود  اختالف  و  نزاع  در  آمريكا 
كار شكنى هاى معينى، جمهورى اسالمى در همواركردن 
مسير پيروزى آمريكا در افغانستان و عراق سهيم و تأثير 
غير قابل انكارى داشت. جمهورى اسالمى آشكارا دولت 
عراق  در  بعث  رژيم  و  طالبان  كردن  ساقط  در  را  آمريكا 
يارى كرد. از سوى ديگر آمريكا نيز در سرنگونى دو رقيب 
اصلى جمهورى اسالمى، يعنى طالبان و القاعده در شرق 
در  كرد.  بازى  را  اصلى  نقش  غرب  در  بعث  حكومت  و 
افغانستان كرزاى بعنوان حكومت دوست و برادر ايران بر 
دهه  دو  كه  شيعه  جريان  نيز  عراق  در  و  زد  تكيه  قدرت 
بود در ايران حمايت مادى، فكرى و تسليحاتى مى شدند، 
قدرت را در دست گرفتند. اين كار خدمت بزرگى از جانب 
آمريكا به رژيم حاكم بر ايران بود. بنابر اين طى چند سال 
گذشته ما در عمل شاهد نزديكى و همكارى عملى ايران 
و آمريكا با هم بوديم. كنفرانس بغداد طى چند روز اخير 
و نشستن نمايندگان دو كشور براى اولين بار در كنار هم 
ناشى از ذوب شدن يخ هاى بى اعتمادى طرفين مى باشد 
كه قرار است شركت وزراى خارجه دو كشور در نشست 

آينده تركيه اين پروسه را چند گام به جلو هدايت كند.
پروژه  با  مخالفت  شده،  بيان  واقعيات  كل  رغم  على  اما 

هسته اى ايران و مسلح شدن جمهورى اسالمى به سالح 
اتمى يك نگرانى واقعى آمريكا و ديگر قدرت هاى جهانى 
است. زيرا چنين امرى ثبات در خاور ميانه با دارا بودن 70 
درصد انرژى و سوخت طبيعى كل جهان را به هم خواهد 
سالح  به  دسترسى  در  را  منطقه  كشورهاى  ديگر  و  زد 
هسته اى وسوسه و تحريك و عمًال اين منطقه حساس را 
وارد فاز نوينى از رقابت تسليحاتى خطرناكى خواهد كرد 

كه آينده ثبات در آن به هيچ وجه تضمين نخواهد شد.
نكته مهم ديگر در رابطه با برنامه هسته اى ايران رو به 
داخل كشور است. جمهورى اسالمى بر اين باور است كه 
كشورهاى دارى بمب اتم نه تنها در عرصه جهانى تعرض 
به آنها كار اسانى نيست، بلكه چنين اقدامى خطرناک و 
نيز  آن  داخل  روبه  كرد  كار  مى باشد.  ممكن  غير  تقريبًا 
داخلى  فضاى  كردن  جنگى  و  خارجى  تراشى  دشمن  با 
زمينه را براى سركوب نارضايتي هاى اعتراضى و مردمى 

آسان تر خواهد كرد. 
آنچه  ايران،  اى  هسته  پروژه  و  برنامه  وحوش  حول  اما 
آنها  مبلغين  و  اسالمى  جمهورى  و  غرب  ميدياى  توسط 
آگاهانه و عامدانه فراموش و قلم گرفته مى شود وضعيت 
داخل ايران و اعتراضات گسترده و توده اى عليه جمهورى 
همه  در  گذشته  سال  طى  اعتراضات  اين  است.  اسالمى 
زمينه ها ادامه داشته و سير رو به جلو و اميد بخشى را طى 
كرده است. اكنون با يك مشاهده ساده متوجه خواهيم شد 
كه جامعه ايران نسبت به كل خاورميانه جامعه اى زنده با 
جنب و جوش و در حال حركت رو به جلو است كه به 
تدريج و مستمر و گام به گام، در تدارک تحوالت عميق 
اجتماعى است و شرايط و موقعيت رهايى خود را از زير 
سلطه رژيم اسالمى تدارک مى بيند. حركتى كه سرنگونى 

حكومت مذهبى از ويژگى هاى برجسته آن است.
جنبش  تحكيم  و  تعميق  گسترش،  سال   ،85 سال 
كردستان  انقالبى  جنبش  و  دانشجويى  زنان،  كارگرى، 
هستند  شده  ذكر  جنبش هاى  و  حركت  اين  امروز  بود. 
بيكارى،  گرانى،  با  كردن  نرم  پنجه  و  دست  كنار  در  كه 
اعتياد و ديگر معضالت اجتماعى و همچنين سركوب و 
ديكتاتورى خشن اسالمى، سيماى واقعى جامعه ايران را 
منعكس مى كنند. اما در مقابل اين حركت و جنبش هاى 
رو به پيش و اميدوار كننده، بخشى از ليبرال هاى ايران و 
ناسيوناليست هاى كرد چشم اميد به يورش نظامى آمريكا 
اين  نظامى  دخالت  راه  از  اسالمى  رژيم  كردن  ساقط  و 
كشور دوخته اند. آنها معتقدند بدون يارى و دخالت آمريكا 
يعنى بدون اجراى مجدد سناريوى عراق راه نجاتى براى 
مردم ايران از چنگال جمهورى اسالمى وجود ندارد. اين 
جريانات با اين افق و سياست، از سويى بيگانگى خود را 
در  انقالبى  و  مردمى  جنبش هاى  مطالبات  و  خواست  با 
ايران به نمايش مى گذارند و از سوى ديگر آمادگى خود 
ايران  در  آمريكا  امپرياليستى  هاى  پروژه  اجراى  براى  را 

عرضه مى كنند.
اما تاريخ تاكنون نشان داده است كه نجات مردم تحت 
ستم و عدالت خواه و كسب آزادى و رهايى از يوغ سركوب 
ديكتاتورى و جنگ و محاصره اقتصادى و .... تنها ثمره 
مستقيم كارگران و مردمى است كه خود فعاالنه  مبارزه 
براى بدست اوردن آن مبارزه كرده و در روند مبارزه روزانه 
و عملى خود براى استقرار و حراست از ازادى و عدالت 

متحدانه جانفشانى كرده اند.
اكنون كه سايه شوم محاصره و جنگ بر كار و 
زندگى مردم ايران سنگينى مى كند و كابوس 
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جمهورى  و  آمريكا  همت  به  ديگر  جنگى 
و  ايران  مردم  بر  بيشتر  روز  روزبه  اسالمى 
منطقه تحميل مى شود، تنها راه نجات از اين 
سياست  نتيجه  در  كه  تارى  و  تيره  آينده  و  مصيبت 
اگاهانه،  مبارزه  آمده،  وجود  به  طلب  جنگ  دولت  دو 
هم  كه  است  ايران  مردم  يافته  سازمان  و  متحدانه 
مى تواند براى هميشه شر جمهورى اسالمى را از سر 
مردم زجر كشيده ايران و منطقه كوتاه كند و هم قدر 
خط  "ديكتاتورها"  با  ان  كذايى  نبرد  و  آمريكا  قدرتى 
عينى  مسير  در  را  واقعى  مبارزه  هم  و  بكشد   باطلى 
طلب  صلح  عمومى  افكار  شك  بى  كند.  هدايت  آن 
دوست  بشر  و  چپ  كارگرى،  نهادهاى  ازاديخواه،  و 
به  خواهانه  عدالت  و  انقالبى  مبارزه  اين  در  جهان 
نه  محاصره،  به  نه  آمد.  خواهد  ايران  مردم  كمك 
سرنگونى  براى  مبارزه  گسترش  جنگ،  به 
رژيم اسالمى، مى تواند به شعار توده هاى جان به 
لب رسيده تبديل  و مسير رهايى مردم ايران را هموار 

كند .
                 7/ فروردين/1386  
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15 روز يكبار منتشر مى شود

جهان امروز

حسن رحمان پناه

پيام كميته مركزى حزب كمونيست ايران
به مناسبت نوروز و آغاز سال نو

حزب  رفقاى  و  زندانى  فعالين  جانباختگان،  خانواده  طلب،  برابرى  زنان  زحمتكشان،  كارگران،  ايران،  مردم  هاى  توده 
كمونيست ايران!

عيد نوروز و سال تازه را به شما تبريك مى گوييم. اميدواريم كه سالى مملو از رفاه و آسودگى، صلح و صفا و مملو از 
شادى و پيروزى در انتظارتان باشد.

سال نو 1386 خورشيدى در شرايطى آغاز مى شود كه رژيم جمهورى اسالمى عليرغم همه رنج و محنت هايى كه به 
بمدت نزديك به 3 دهه به مردم ايران تحميل كرده است، امروز با در پيش گرفتن سياست جنگ افروزانه و دامن زدن به 

بحرانى كه هيچ رابطه اى با منافغ هم اكنون و آينده مردم ايران ندارد اين كشور را به لبه پرتگاه سوق داده است.
سياسى و  منافع  جهت  هستند تا در  آمريكا آماده  پيشاپيش همه آنان دولت  سرمايه دارى جهان و  دولت هاى بزرگ 
اقتصادى خودشان مردم اين كشور را تا اعماق يك فاجعه انسانى پيش ببرند و از هم اكنون پروژه تحميل محاصره 

اقتصادى و به فقر و گرسنگى  كشاندن مردم ايران را در دست اجرا دارند.
توده هاى مردم ايران مى توانند و قادر هستند كه جلو اين فاجعه را بگيرند، و نگذارند منافع امروز و سرنوشت نسل آينده 
قربانى اين سياست هاى جنگ افروزانه شود. جلوگيرى و ممانعت از نتاتج و پيامدهاى اين فاجعه و سياست هايى كه دو 
طرف اين نزاع در پيش گرفته اند، تنها در توانائى مردمى است كه  بهرمندى از آزادى و زندگى كردن در رفاه و آسودگى 

و بهره گرفتن از كليه امكانات پيشرفته جهان امروز را حق بى چون و چراى خود بدانند.
در ماه هاى اخير امسال نمونه هاى اميدوار كننده، از تالش كارگران براى خود سازماندهى و تدارک گسترش يك مبارزه 
عادالنه عليه دولت سرمايه داران استثمارگر، از شور و شوق دانشجويان دانشگاه ها در مبارزه عليه حاكميت ديكتاتورى 
در ايران، از اراده زنان آزاده براى به عقب راندن ارتجاع و نابرابرى حاكم بر زندگى شان، از مبارزه متحدانه و همبستگى 
معلمان آزاده براى رسيدن به خواست هاى بر حق شان را، مشاهده كرديم. بگذاريد در ادامه اين مبارزات پر شور، سال نو 
را به سال هوشيارى و سازمانيافتگى هر چه بيشتر، به سال همبستگى و نيرومند كردن مبارزات مان براى پيشروى بيشتر 

و پيروزى هاى بزرگتر در مبارزه عليه رژيم اسالمى، اين هيوالى ارتجاع و ظلم و ستم تبديل كنيم.
در انتظار نشستن و سكوت كردن در برابر توطئه اى كه در حال شكل گرفتن است، شايسته طبقه كارگرى كه چرخ 
زندگى اين جامعه در دستان وى به گردش در مى آيد، شايسته مردم مبارزى كه تشنه آزادى هستند و بارها براى خاتمه 

دادن به حاكميت ديكتاتورى و براى زندگى بهتر مبارزه كرده اند نيست.
 كارگران، زنان برابرى طلب، دانشجويان آزاده و مردم مبارز ايران كه از گنجينه اى پر از درس و تجربه مبارزاتى برخوردار 

هستند در اين كارزار بايد به نيروى خود متكى باشند.
به  نه  سياست  پرچم  و  ببخشد  بيشترى  توان  مبارزات  اين  به  مى كوشد  خودش  توان  همه  با  ايران  كمونيست  حزب 
جمهورى اسالمى نه با دخالت هاى امپرياليستى و نه به جنگ افروزى هر دو طرف را بر افراشته تر كند. روشن است كه 

اين روند بدون مبارزه و تالش خستگى ناپذير براى رهايى از چنگال رژيم جمهورى اسالمى ميسر نيست.
بگذاريد در همين آغاز سال نو و عيد نوروز، براى مبارزه بدون تزلزل و جسورانه در جهت تحقق آرمان جانباختگان راه 
آزادى، در جهت تامين آسودگى و صلح و رفاه، و مبارزه براى تامين يك زندگى آزاد و انسانى و بدور از هرگونه ستم و 
تبعيضى عهدمان را تازه كنيم. گام گذاشتن در اين راه و رفتن بسوى افق روشن نه تنها آينده را بلكه بهبود شرايط زندگى 

هم اكنون را نيز تضمين مى كند.  بگذاريد با همبستگى بيشتر و متحدانه مسير اين مبارزه را بپيماييم.

بار ديگر عيد نوروز و آغاز سال نو را تبريك مى گوييم. 
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

نوروز 1386

K.K.  
P.O.Box75026                        

 750 26 Upp sala
Sweden                                            

 Fax: +46-18-46 84 93                      
komala@cpiran.org

Tel:  +44 -7746163103      

         

 دفتر نمايندگى كومه له
در خارج كشور

         نمايندگى كومه له
  در سليمانيه

Tel:  3124760 - 3125815   
كميته مركزى كومه له

Tel:  00442081441539   

C.D.C.R.I.    
Box 704 45

107 25 Stock holm - Sweden
Tel +46-08-86 80 54

cpi@cpiran.org

K.KH.K     
Box 704 45

107 25 Stock holm - Sweden
kkh@cpiran.org

دوشنبه و جمعه
ساعت 19 تا 22 به وقت اروپا

آدرس هاى 
حزب كمونيست 

ايران 
و كومه له

 كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران

دبيرخانه حزب كمونيست ايران

نيمه اول فروردين 1386- نيمه اول آوريل 2007
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بهرام رحمانى سالى كه به سختى گذشت!
سال 1385، سال بسيار سختى بود، با اميد اين كه سال 
1386 را با شادى و با عشق به مبارزه پيگير طبقاتى و با 

عزم رهايى از نكبت حكومت اسالمى، آغاز كنيد.
سال 1385، در شرايطى براى مردم ايران آغاز شد كه فقط 
در ماه هاى فروردين و ارديبهشت، بيش از 50 هزار نفر از 
كار اخراج شدند و به ارتش ميليون بيكاران پيوستند. مردم 
سال 1385 را از گرانى و تورم گرفته تا تحصن و اعتصاب 
كارگران به پايان رساندند. حكومت اسالمى، در روزهاى 
سال 1385، به نوعى حكومت نظامى در شهرهاى بزرگ 
كشور به ويژه تهران، برقرار كرد تا مانع جشن و پايكوبى 
چهارشنبه سورى و عيد نوروز شود. در جشن چهارشنبه 
سورى، در تهران، ميان نيروهاى انتظامى و جوانان، جنگ 
و گريزى روى داد كه حدود 1000 نفر را دستگير كردند. 
سران جمهورى اسالمى، از موضع خرافى و كهنه پرستى 
و ديكتاتورى، آزادى و جشن و شادى را براى بقاى خود 
مضر مى دانند. در هفته هاى پايانى سال گذشت، اعتراض 
ها،  شهرستان  و  تهران  در  معلمان  شكوه  با  اعتصاب  و 

جلوه با شكوهى از مبارزه طبقاتى را به نمايش گذاشت.
جنبش  مشكالت  مهم ترين  از  يكى  كارگران،  اخراج 
جهرمى،  كارگرى در يك سال گذشته بوده است. احمد 
گذشته، به  جمهورى اسالمى، در تير ماه سال  وزير كار 
يك  طى  كارگر  هزار  از 320  بيش  كه  گفت  خبرنگاران 

سال از مشاغل خود اخراج شده اند.
در پاييز سال جارى، ماموران نيروى انتظامى دست كم در 
دو مورد به كارگران هجوم بردند. يكى در بندر ديلم كه 
در جريان آن يك كارگر كشته و  ده ها تن از كارگران 
مقر  خشمگين،  مردم  و  كارگران  شدند.  زخمى  گمرک 

نيروهاى انتظامى اين بندر را به آتش كشيده شد.
و ديگرى در بابلسر نيز ماموران انتظامى تالش كردند تا 
تجمع كارگران و اعضاى خانواده آنان را در اعتراض به 
عدم پرداخت حقوق با استفاده از باتوم و ضرب و شتم بر 
به  انتظامى  نيروهاى  وحشيانه  هجوم  اين  در  بزنند.  هم 

كارگران معترض، تعدادى از كارگران زخمى شدند.
و  فقر  و  اختناق  و  سركوب   ،1385 سال  سرتاسر  در 
محروميت جمهورى اسالمى از يك سو و مبارزه كارگران، 
از  آزادى خواه  و  ستم  تحت  مردم  و  دانش جويان  زنان، 
سوى ديگر در جريان بود. سال گذشته، جمهورى اسالمى 
در  بورژوايى  ژورناليسم  و  امپرياليستى  دولت هاى  و 
تبليغات خود، اساسى ترين مشكل جامعه ايران را مسئله 
بحران هسته اى به افكار عمومى معرفى كردند، در حالى 
اختناق،  و  سركوب  ايران،  جامعه  مشكل  مهم ترين  كه 
نابرابرى و تبعيض، بى كارى و عدم امنيت شغلى، و فقر و 

فالكت فزاينده و استثمار وحشيانه مزدگيران بود. 
بيش ترين  آمده  پيش  وضعيت  از  اسالمى  جمهورى 
بهره بردارى را  برده و رعب و وحشت و ترور، زندان و 
شكنجه و اعدام را تشديد كرده است. فعالين جنبش زنان 

و معلمان و دانش جويان به زندان افكنده شدند. 
در سال گذشته، تورم و گرانى به طور بى سابقه اى باال 
رفت. پرويز داوودى، معاون اول رييس جمهور، در رابطه 
با دليل مهم شدن افزايش قيمت حبوبات، سيب زمينى و 
ساير اقالمى از اين قبيل در كشور، اقرار كرد و گفت: «اين 

گونه اقالم قوت غالب بسيارى از خانوارهايى است كه از 
درآمد پايينى برخوردارند... به نحوى كه 4/5 ميليون نفر از 
جمعيت كشور با 30 هزار تومان در ماه زندگى مى  كنند.» 
اين در حالى است كه سران جمهورى اسالمى، در سال 

گذشته نيز ميلياردها دالر صرف ميليتاريسم كردند. 
در سال گذشته، بيش از 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.»
در سال گذشته، صدها روزنامه، نشريه و وب الگ و سايت 
قرار  پيگرد  تحت  آن ها  مسئوالن  و  شد  بسته  اينترنتى 
فرهنگ  وزارت  گرفت.  اوج  ماهواره ها  با  جنگ  گرفتند. 
و ارشاد جمهورى اسالمى، به همه دارندگان سايت ها و 
وبالگ ها دو ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به سايت 
«ساماندهى پايگاه هاى اينترنتى ايرانى»، سايت و وبالگ 
سال  در  شد.  خواهند  مسدود  گرنه  و  كنند  ثبت  را  خود 
و  مسئوالن  و  گرديد  تعطيل  نشريه  از 70  بيش  گذشته، 

مديران آن ها بازداشت و يا مجازات شدند.
سال  در  دانشجويى  نشريات  از  بسيارى  مسئول  مديران 
دانشگاه  دانشجويى  نشريات  بر  ناظر  كميته  به  گذشته، 
عنوان  تحت  دانشجويان  از  تعدادى  شدند.  احضار 

دانشجويان «ستاره دار»، از تحصيل محروم مادند. 
سال گذشته كانون نويسندگان ايران، با اتنشار بيانيه هايى 
به سياست هاى سركوبگرانه و سانسور حكومت اسالمى 
به  كانون،  اين  كه  بيانيه اى  در  جمله  از  كرد.  اعتراض 
است:  آمده  چنين  كرد،  منتشر  نو  سال  آغاز  مناسبت 
كانون  پيشين،  سال هاى  هم چون  نيز  گذشته  سال   «در 
زنان،  روزنامه نگاران،  قلم،  اهل  ايران،  نويسندگان  
به  براى  اجتماعى  و  كارگرى  فعاالن  و  وبالگ نويسان 
كوشيدند،  خود  انسانى  حقوِق  ابتدايى ترين  آوردن   دست 
اما با بدترين و غيرانسانى ترين برخوردها از سوى مقامات 

حكومتى روبرو شدند.»
ملل  سازمان  امنيت  شوراى  جهانى،  سياست  صحنه  در 
متحد طى بيانيه اى از جمهورى اسالمى خواست كه به 
سال  دهد.  پايان  خود  اورانيوم  سازى  غنى  هاى  فعاليت 
تصويب  سر  بر  بحث  كه  يافت  پايان  حالى  در  گذشته 
در  اقتصادى،  تحريم  تشديد  جهت  در  جديد  قطعنامه 
همچنين  است.  جريان  در  ملل  سازمان  امنيت  شوراى 
سال گذشته، شمارى بيانيه و قطعنامه از مجمع عمومى 
سازمان ملل و شوراى حقوق بشر اين سازمان و اتحاديه 
نگاران  روزنامه  بشر،  حقوق  بان  ديده  سازمان  اروپا، 
اين  در  شد.  منتشر  اسالمى،  حكومت  عليه  مرز...،  بدون 
كه  است  شده  خواسته  اسالمى  جمهورى  از  قطعنامه ها، 
به سركوب هاى سياسى و سانسور و اختناق پايان دهد و 

حقوق بشر را محترم بشمارد.
از  يكى  ايران،  اتمى  پرونده  گذشته،  سال  ترتيب  بدين 
خبرسازترين و جنجالى ترين مسئله بين سران جمهورى 

اسالمى و دولت هاى غرب و سازمان ملل بود. كشمكش ها 
و مذاكرات جمهورى اسالمى و دولت هاى اروپايى بر سر 
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 قطعنامه 1737 با اعمال 

تحريم هاى محدود عليه ايران به تصويب رسيد. 
در پى صدور اين قطعنامه سردمداران جمهورى اسالمى، 
ضمن  اسالمى،  جمهورى  رييس  احمدى نژاد،  ويژه  به 
بيش ترى  سرعت  با  كه  گفته اند  آن  كردن  محكوم 

فعاليت هاى اتمى خود را ادامه خواهند داد. 
محمود احمدى نژاد، در سال گذشته، از يك سو بر ضرورت 
سوى  از  و  كرد  تاكيد  روزگار  صحنه  از  اسراييل  محو 
كنفرانس  برگزارى  دانست.  افسانه  را  هولوكاست  ديگر 
نشان  تهران،  در  نژاد  احمدى  دولت  توسط  هولوكاست 
راسيستى  گروه هاى  با  اسالمى،  جمهورى  رابطه  كه  داد 
ترتيب،  بدين  است.  رسيده  حساسى  مرحله  به  جهان  در 
شديد  حساسيت  احمدى نژاد،  اقدامات  و  تبليغات  اين 
دولت هاى غربى و مجامع انسان دوست و افكار عمومى 
جهانى را عليه حكومت جمهورى اسالمى برانگيخت. از 
نژاد،  احمدى  هاى  سياست  كه  گفت  توان  مى  رو،  اين 
جاده صاف كن سياست هاى جرج بوش، رييس جمهورى 

آمريكا، بر عليه ايران بود.
در سال گذشته، شكاف طبقاتى در ايران، هر چه بيشتر 
عميق تر و اعتراضات توده اى گسترده تر شد و در سطح 
بيش ترى  انزواى  با  اسالمى  جمهورى  نيز  المللى  بين 

روبرو گرديد. 
يكى ديگر از وقايع مهم سال گذشته ايران، مبارزه براى 
اسفند  سوم  روز  بود.  ايران  در  مادرى  زبان  شدن  قانونى 
ماه، به مناسبت روز جهانى زبان، جمهورى اسالمى صدها 
نفر را در شهرهاى آذربايجان، به دليل اين كه خواستار 
به رسميت شناخته شدن زبان مادرى بودند دستگير كرد. 
روز  درباره  بيانيه اى  انتشار  با  ايران  نويسندگان  كانون 
جهانى زبان مادرى، خواستار به رسميت شناختن اين روز 

در ايران شد. 
سال گذشته، مردم آذربايجان در يك خيزش عمومى، به 
بهانه درج كاريكاتور و طنزى در تحقير مردم آذرى زبان، 
دست به اعتراض زدند. در اثر حمالت وحشيانه نيروهاى 
اعتراضى مردم  جمهورى اسالمى به تجمعات  سركوبگر 
تنى  شرقى،  و  غربى  آذربايجان  هاى  استان  شهرهاى 
مجروح  نيز  تعدادى  و  دادند  دست  از  را  خود  جان  چند 
شدند. همچنين تعدادى بى شمارى نيز دستگير و زندانى 

گرديدند.

مبارزه جنبش هاى اجتماعى در سال گذشته
نيروهاى  وحشى گرى  و  سركوب  همه  اين  وجود  با  اما 
و  فقر  وجود  با  اسالمى،  جمهورى  انتظامى  و  امنيتى 
كارگران،  مبارزه  كمرشكن،  و  فزاينده  اقتصادى  فالكت 

مردم آزادى خواه و برابرى طلب در سال گذشته، 
روزهاى  در  بود.  برخوردار  چشمگيرى  رشد  از 
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كه  شعارهايى  اعتراضى،  تجمعات  و  تاريخى 
تصويب  به  كه  قطعنامه هايى  و  شد  زده  فرياد 
داد  قرار  جامعه  مقابل  در  را  واقعيت  اين  رسيد، 
كه جمهورى اسالمى، بايد با يك جنبش اجتماعى برود 
و جاى آن را آزادى و برابرى و رفاه و عدالت اجتماعى 
بگيرد. اين حكمى است كه جنبش هاى اجتماعى ايران، 
در اعتصابات و تجمعات خود اعالم كرده و براى تحقق 

آن نيز بى امان مبارزه مى كنند.
در هفته هاى پايانى سال 85، مبارزه معلمان، اوج تازه اى 
گرفت. تجمع هزاران نفره معلمان در تهران  و تجمعات 
در  شهرستان ها  از  بسيارى  در  آن ها  اعتراضى  وسيع 
روز  در  معلمان  سراسرى  اعتصاب  اسفند،   12 شنبه  روز 
راستاى  در  آن ها  اعتراض  ادامه  و  اسفند   23 چهارشنبه 
مطالبات خود، تالش براى آزادى بازداشت شدگان فعالين 
اين حركت هاى اعتراضى مداوم، جلوه هاى با شكوهى از 

مبارزه جنبش كارگرى ايران را به نمايش گذاشت. 
وسيع  اعتراضات  و  اعتصابات  متن  بر  معلمان،  مبارزه 
مه،  ماه  اول  در  جوانان،  و  دانش جويان  زنان،  كارگران، 
روز جهانى كارگر، 16 آذر، روز دانش جو و هشت مارس، 
روز جهانى زن و ديگر حركت هاى اعتراضى، اوج گرفت. 
و  شود  سراسرى  اعتراضات  اين  اگر  كه  نيست  شكى 
جنبش هاى اجتماعى در پيوند با همديگر قرار گيرند، نه 
تنها  مطالبات اقتصادى و رفاهى برآورده خواهد شد، بلكه 
كل فضاى اعتراضى در جامعه نيز تحت تاثير اين مبارزات 
توده اى به  اعتراضى  عظيم  حركت  گرفت و  خواهد  قرار 

سرعت فراگير خواهد شد. 
سالگرد  آذر،  مه، 16  اول  در  گذشته  سال  كه  شعارهايى 
ترور مختارى و پوينده، سالگرد كشتار زندانيان سياسى، 
آخرين جمعه سال، 8 مارس و در جنبش دفاع از حقوق 
گورستان  دانشگاه ها،  كارخانه ها،  خيابان ها،  در  كودک، 
سرود  يا  و  شدند  داده  سر  اعتراضى  تجمعات  و  خاوران 
تفسيرى  و  تحليل  هر  از  شد،  انداز  طنين  انترناسيونال 
ساده تر و شفاف تر مطالبات و خواست ها و افق و چشم 
انداز جامعه ايران را ترسيم كرده اند. شعارهايى كه تصوير 
روشنى از مبارزه طبقاتى بر عليه سرمايه داران و حكومت 

حامى سرمايه را در مقابل جامعه قرار مى دهد.
گذشته  سال  مى زدند: «28  فرياد  معلمان  كه  شعارهايى 
عدالت كجا رفته»، «28 سال گذشته پول نفت كجا رفته»، 
كفايت،  بى  «وزير  خجالت»،  خجالت  عدالت  «مدعى 

استعفا استعفا»، «نداشتن انگيزه نتيجه تبعيضه»،...

اول ماه مه، روز جهانى كارگر 
روز دوشنبه 11 ارديبهشت 1385، خانه كارگر و شوراهاى 
اسالمى كار تالش  كردند به بهانه اول ماه مه كارگران را 
به جلو سفارت سابق آمريكا در خيابان طالقانى بكشانند 
و به زعم خود كارگران را پشت سياست هاى غيرانسانى 
رژيم بسيج كنند. اما كارگران اين ترفند سردمداران خانه 

كارگر را در هم شكستند. 
مراسم  در  شركت  براى  كه  مختلف  شهرهاى  كارگران 
طرح  بر  عالوه  بودند،  آمده  تهران  به  كارگر  روز  جهانى 
خواست ها و مطالبات واقعى خود و سر دادن شعارهاى 
براى  دادند.  نشان  خود  از  نيز  جالبى  ابتكارات  راديكال، 
چند  آن  روى  كه  پالكاردهايى  با  قزوينى  كارگران  مثال 
قرص  نان بربرى چسبانده بودند خواستار پرداخت حقوق 

معوقه خود شدند. 
كارگران قم، شعار «فرانسه را نگاه كن، فكرى به حال ما 

جوانان  و  دانش جويان  و  كارگران  عظيم  اعتصاب  كن»، 
فرانسه را كه دولت را به عقب نشينى وادار كردند، يادآور 
مشهدى، كه اخراج شده بودند، خواستار  شدند. كارگران 

بازگشت به كار بودند. 
كارگران بوشهرى، كه بيش ترين نقش  را در به هم زدن 
هر  بزرگ  طبل  يك  با  كردند،  ايفا  كارگر  خانه  مراسم 
راه  صدا  و  سر  آن چنان  مى داد،  شعار  مجرى  كه  لحظه 
مى انداختند كه صادقى فرياد مى زد و درخواست مى نمود 

كه صداى طبل را قطع كنند. 
كارگران با سر دادن شعارهايى نظير «تشكل، اعتصاب حق 
مسلم ماست»، «مرگ بر اين زندگى، مايه شرمندگى»، 
برده دارى  گردد»، «نظام  بايد  ملغى  كار  موقت  «قرارداد 
ملغى بايد گردد»، «مجلس  قانون گذار سر به سر ما نذار»، 
«كارگران اتحاد اتحاد»، «كارگر زندانى آزاد بايد گردد»، 
سخنرانى  همواره  و...،  استعفا»،  استعفا  بى لياقت  «وزير 

محجوب، ربيعى و صادقى را قطع مى كردند. 
كارگر  خانه  مجريان  كارگران،  شعارهای  مقابل  در 
شعارهايى مانند «انرژى اتمى حق مسلم ماست»، «واى 
حسين كشته شد» و ...، مى دادند كه در ميان شعارهاى 
هاى  دادن  شعار  شدت  مى شد.  گم  كارگران  كوبنده 
كارگران به حدى طنين انداز بود كه اجازه خواندن قطعنامه 
خانه كارگر را به صادقى ندادند. حتى تعدادى از كارگران 
و  رساندند  جايگاه  به  را  خود  ربيعى  سخنان  قطع  براى 
آوردند.  عمل  به  جلوگيرى  صادقى  و  ربيعى  سخنرانى  از 
اعالم  را  مراسم  ختم  كارگر،  خانه  گردانندگان  سرانجام 
كردند، اما هزاران كارگر، صف مستقلى را تشكيل دادند و 

در خيابان هاى پايتخت دست به راهپيمايى زدند.
كارگران  صف  به  اسالمى،  حكومت  سركوبگر  نيروهاى 
معترض حمله كردند. اما با مقاومت كارگران روبرو شدند. 
نيروهاى انتظامى در اثر فشار و مقاومت كارگران، مجبور 

شدند كارگران دستگير شده را آزاد كنند.
سرانجام كارگران در ميدان فلسطين، با حمله پليس  و با 
ايجاد راه بندان توسط نيروهاى يگان ويژه مواجه شدند و 

به راهپيمايى خود پايان دادند. 
اتمى  فعاليت هاى  خبرى  پوشش   براى  كه  خبرگزارى ها 
جمهورى اسالمى در تهران به سر مى  بردند با تظاهرات 
اين  و  شدند  روبرو  كارگران  نفرى  هزار  صدها  عظيم 

مراسم را نيز پوشش  خبرى خود قرار دادند.
اول  دستگيرشدگان  بار  چندمين  براى  نيز  گذشته  سال 

ماه مه 1383 سقز، به بى دادگاه اين شهر احضار شدند. 
آخرين بار نيز محمود صالحى، جالل حسينى و محسن 
روز  را  سقز   83 مه  ماه  اول  دستگيرشدگان  از  حكيمى 
شريف  محمد  وكيلشان  با  همراه   85/12/20 يكشنبه 
جلسه  صادقى  قاضى  شدند.  حاضر  سقز  شهر  دادگاه  در 
دادگاهى را برگزار كرد. دادگاه تجديد نظر، پشت درهاى 
بسته بر گزار شد. قرار است راى دادگاه بعدا اعالم گردد. 
كارگران  محاكمه  ادامه  از  اسالمى،  جمهورى  هدف 
دستگيرشده سقز، ايجاد فضاى رعب و وحشت، و منزوى 
و مرعوب كردن رهبران و فعالين كارگرى و جلوگيرى از 

تشكل يابى سراسرى كارگران است. 

هشت مارس، روز جهانى زن
مامورين سركوبگر جمهورى اسالمى، از جمله پليس هاى 
زن، در 22 خرداد 1385، به تجمع زنان در ميدان هفت 
شديد  شتم  و  ضرب  مورد  را  ها  آن  و  بردند  يورش  تير 
برگزاركنندگان  و  فعالين  واقعه،  اين  بدنبال  دادند.  قرار 
اين حركت به دادگاه احضار شدند و مورد بازجويى قرار 

گرفتند.
داوودى  فريبا  خراسانى،  احمدى  نوشين  اردالن،  پروين 
مهاجر و شهال انتصارى، چهار نفر از فعاالن جنبش زنان 
و از مدافعان حقوق بشر در ايران، صبح روز دوشنبه 29 
آبان 1385، در تهران به دادگاه انقالب (واقع در خيابان 
شريعتى، ابتداى خيابان معلم) فراخوانده شدند. آنان، پس 
ميليون تومانى آزاد شدند.  از بازجويى با قرار كفالت 10 
اتهامات اين فعاالن جنبش زنان، اقدام عليه امنيت ملى، 
تالش براى بر هم زدن نظم عمومى، دعوت و شركت در 

تجمع غيرقانونى عنوان شده است. 
تالش  مارس،  هشت  شنبه  پنج  روز  انتظامى،  ماموران 
روز  مناسبت  به  كه  شوند  تجمعى  برگزارى  مانع  كردند 
اسالمى  شوراى  مجلس  ساختمان  مقابل  در  زن  جهانى 

ايران برگزار شده بود.
اين تجمع با فراخوان شمارى از افراد و سازمان هاى فعال 
در زمينه حقوق زنان، قرار بود تحت عنوان «همبستگى 
براى آزادى، برابرى، عدالت جنسيتى»، برگزار گردد، اما 
پيش از آغاز تجمع و در حالى كه جمعيت شركت كننده 
گرد  بهارستان  ميدان  مترو  ايستگاه  اطراف  رفته  رفته 
با  كنند،  حركت  مجلس  ساختمان  سمت  به  تا  مى آمدند 
هجوم وحشيانه ماموران يگان ويژه نيروى انتظامى مواجه 

شده و متفرق شدند.
در مراسم هايى كه به مناسبت هشت مارس، در دانشگاه و 
شهرهاى مختلف كشور برگزار شد، از جمله شعارهاى زير 
سر داده شد و يا بر روز باندورل ها نقش بسته بود: «رهايى 
زن، رهايى جامعه است»، «تبعيض جنسيتى، ملغى بايد 
سهميه  طرح  زنان»، «لغو  اجبارى  پوشش  گردد»، «لغو 
در  جنسيتى  تفكيك  «لغو  دانشگاه ها»،  جنسيتى  بندى 
دانشگاه ها»، «جنبش زنان متحد جنبش كارگرى»، «ما 
مخالف حمله نظامى، يا دخالت خارجى در تعيين سرنوشت 

مردم ايران هستيم»، «سنگسار، نماد بربريت»،... 

16 آذر، روز دانشجو
بار  دانشجو،  روز  مناسبت  به  ايران،  سراسر  دانشگاه هاى 
ديگر شاهد يك حركت مهم به لحاظ مضمون و محتواى 
جنبش  نشيب  و  فراز  پر  تاريخ  در  طبقاتى  و  سياسى 

دانشجويى ايران، به ويژه گرايش آزادى خواهى 
و سوسياليستى بود.
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گذشته،  سال  آذر   16 در  دانشجويى،  جنبش 
شعارهاى نظير «آزادى، برابرى، سوسياليسم يا 
گردد»،  بايد  ملغى  جنسيتى  بربريت»، «تبعيض 
تحقير انسان است»، «آزادى زن،  جنسى، اين  «آپارتايد 
است»،  زنان  رهايى  جامعه،  «رهايى  هميشه»،  هميشه 
«مردم نان مى خواهند نه بمب»، «نه جنگ مى خواهيم 
مردم»،  براى  مى خواهيم  بهتر  زندگى  يك  اتم،  بمب  نه 
جنبش  و  كارگرى  جنبش  متحد  دانشجويى  «جنبش 
زنان»، «تصميم ما بر اين است كه از زندگى بد بيش تر 
از مرگ بهراسيم» و غيره را در دانشگاه هاى كشور فرياد 

زدند. 
باين ترتيب، گرايش سوسياليستى، در مراسم گرامى داشت 
قدرتمند  و  شكوه  با  حدى  به  دانشگاه ها،  امسال  آذر   16
نيز  غيره  و  رسانه ها  و  بورژوايى  گرايشات  حتى  كه  بود 

نتوانستند آن را پرده پوشى كنند.

درآمد كالن جمهورى اسالمى 
دالر  ميليارد  مرز 50  از  نفت  درآمد  گذشت  كه  سالى  در 
فراتر رفت كه اين مساله در اقتصاد ايران بى سابقه بود. 
اما اين درآمد هنگفت كه بنا به اظهار مسئولين جمهورى 
اسالمى، نه تقريبا تمامى آن به مصرف رسيده است، بلكه 
ذخيره ارزى نيز با ريخت و پاش هاى دولت احمدى نژاد، 
به  كمكى  تنها  نه  كالن،  درآمدهاى  اين  كشيد.  ته 
اندازه  از  بيش  مصرف  بلكه  نكرد،  ايران  اقتصادى  رشد 
درآمدهاى نفتى، رشد نقدينگى را آنچنان سرعت بخشيد 
كه به تورم و گرانى بى سابقه اى منجر شد. حتى دستمزد 

معوقه صدها هزار كارگر پرداخت نگرديد. 
سال  دستمزد  درباره  ايلنا،  دولتى  خبرنگار  پيش  روز  چند 
از  آقازاده ها  توجيبى  پول  بود:  نوشته  كارگران،   1386
دستمزد كارگران بيشتر است. كدام مغز متفكر اقتصادى 
هزينه  هاى  تمامى  تومان،  183هزار  ماهى  با  مى  تواند 
يك خانواده كارگرى را تامين كند كه شوراى عالى كار 
قشر  اين  است؟...  گرفته  تصميمى  چنين  كارگران  براى 
نخوردن،  به  دولتمردان،  توجهى  بى  سايه  در  زحمتكش 
نپوشيدن و چشم پوشى از ديگر هزينه هاى خود عادت 

كرده  اند...»
سئوال اين است كه چرا بايد كارگران و خانواده آن ها، 
«به نخوردن، نپوشيدن و چشم پوشى از ديگر هزينه هاى 

خود عادت» كرده باشند؟ 
از  مردم»،  سفره  سر  بر  نفت  پول  «آوردن  واقع  در 
مهم ترين وعده هاى انتخاباتى احمدى نژاد به كارگران و 
مردم محروم جامعه بود، بر خالف اين وعده ها، تورم و 
دستمزد  حتى  و  رفت  باال  روزانه  مايحتاج  اقالم  گرانى 
و  احمدى نژاد  رو،  اين  از  نشد.  پرداخت  كارگران  معوقه 
طرفدارانش در مضحكه انتخابات شهر و روستا و مجلس 
خبرگان و ميان دوره اى مجلس شكست سختى خوردند.

چالش هاى مهم پيش رو در سال جديد
براى  سرنوشت سازى  سال  است  پيش  در  كه  سالى 
نيكوست  كه  سالى  اصطالح  به  بود.  خواهد  ايران  مردم 
از بهارش پيداست؟! جمهورى اسالمى، سال جديد با يك 
جمهورى  سران  كرد.  آغاز  فارس  خليج  در  نظامى  مانور 
نيروى  مى دهند.  ادامه  ماجراجويى  به  همچنان  اسالمى، 
دريايى جمهورى اسالمى، از روز پنج  شنبه دوم فروردين 
1386، يك مانور دريايى را تحت عنوان «عمليات  اجرايى 
آغاز  فارس»،  خليج   هاى   آب  در  اقتدار  دريايى   رزمايش  

كرده است. به  گزارش  خبرگزارى هاى جمهورى اسالمى، 
در اين  رزمايش،  نيروى  دريايى ارتش  جمهورى  اسالمى  
ايران،  با استفاده  از تجهيزات  و سالح هاى  ساخت  صنايع 
نمايش  به   را  خود  دفاعى   قدرت   و  توان   دفاع   وزارت  
فارس   خليج   آب هاى   پهنه   در  اقتدار  رزمايش   مى گذارد. 
فروردين   دهم   تا  دريايى   مربع  مايل   هزار  وسعت    4  به  
ادامه  دارد . بنابراين، اين مانورها، جامعه را هر چه بيشتر از 
احتمال حمالت هوايى و موشكى آمريكا و متحدانش به 

ايران، نگران مى كند.
چالش هاى  با  اسالمى،  جمهورى  جهانى،  عرصه  در 
آن  عمده ترين  كه  بود  خواهد  گريبان  به  دست  متعددى 
با  نو،  سال  اساسا  ديگر،  سوى  از  است.  هسته اى  بحران 
اقتصادى  تحريم  جديد  قطعنامه  تصويب  درباره  بحث 

ايران، آغاز شده و به تصويب رسيده است.
اقتصادى  بحران  مهم،  چالش  نيز  داخلى  سياست  در 
جمهورى اسالمى است كه آوار آن بيش تر بر سر مردم 

محروم و فقير و مزدبگير خواهد ريخت.
جنبش  كارگرى،  جنبش  از  اعم  اجتماعى  جنبش هاى 
زنان، جنبش دانشجويى و جنبش هاى حق طلب و برابرى 
طلب مردم تحت ستم، افزايش خواهد يافت. در اين ميان 
احتمال اين كه درگيرى هاى شديدى نيز بين جنبش هاى 
اجتماعى و نيروهاى سركوبگر جمهورى اسالمى به وجود 

آيد، كم نيست. 
موقعيت  تضعيف  و  المللى  بين  روابط  شدن  حاد  با  حتى 
ها  جناح  كشمكش  و  درگيرى  تشديد  اسالمى،  حكومت 
دخالت  و  نژاد  احمدى  بركنارى  حد  تا  حكومت  سران  و 

نظامى سپاه پاسداران، دور از انتظار نيست.

چه بايد كرد؟
و  سياسى  مشكالت  همه  كنار  در  شرايطى  چنين  در 
اجتماعى، رشد بحران اقتصادى، تورم و گرانى، بيكارى، 
اعتياد، فحشاء، خودكشى و غيره مى توان پيش بينى كرد 
دشوارى هاى  با  سال 1386،  در  ايران  مردم  اكثريت  كه 

زيادى روبرو خواهند بود. 
سال  در  كارگران  براى  دستمزد  حداقل  كه  شرايطى  در 
خط  كه  حالى  در  شده،  تعيين  تومان  هزار   183  ،1386
پيش  تومان  هزار  حدود 500  در  رقمى  سال 86  در  فقر 
بينى شده است، عمال به معنى محروم كردن كارگران و 
خانواده آن ها از تامين حداقل نيازهاى زندگى شان است. 
اين  در  نبايد  بنابراين،  نيست.  كارگر  طبقه  شايسته  اين 
مورد سكوت كرد. ضرورى است كه فعالين جنبش هاى 
آزادى  و  مترقى  نگاران  روزنامه  و  نويسندگان  اجتماعى، 
خواه، دانشجويان، دانش آموزان، به حمايت از مبارزه همه 
بخش هاى جنبش كارگرى، از مبارزه معلمان و پرستاران 
بيكار  كارگران  و  كارخانه ها  و  ها  كارگاه  كارگران  و 
برخيزند. در اين راستا، در گام نخست ضرورى است كه 
فعالين جنبش كارگرى، جنبش زنان و جنبش دانشجويى 
در ارتباط و تبادل نظر دايمى براى هماهنگى و سراسرى 

كردن مبارزه متحدانه اين جنبش ها قرار گيرند.
اگر اين جنبش ها در مبارزه طبقاتى خود استراتژى واحدى 
اتخاذ كنند، آن موقع قادر به خذب توده هاى ناراضى به 

صفوف مبارزه هدفمند طبقاتى خواهند بود.
در جمع بندى از تحليل وقايع سال گذشته، ضرورى است 
جنبش هاى  كه  كنيم  تاكيد  حياتى  و  مهم  امر  اين  بر 
تشكل  كارگر  طبقه  اگر  همه،  پيشاپيش  در  و  اجتماعى 
را  جارى  مبارزات  نياورد،  وجود  به  را  خود  سراسرى 

سراسرى نكند و به عنوان يك طبقه متشكل و متحد و 
هدفمند در مقابل سرمايه داران و حكومت حامى سرمايه 
صف آرايى نكند، شايد فرصت هاى مناسب تاريخى را از 

دست بدهد.
چهار  شماره  بيانيه  در  معلمان  سازمان  كه  طور  همان 
خود در 29 اسفند ماه، نوشته اند: «آرى اين چنين است 
گذاريم  مى  سر  پشت  را  سخت 1385  جان  زمستان  كه 
تنها  و  تنها   ، نو،  سال  شده  گشوده  درب  بر  آنيم  بر  و 
نيروى همآهنگ و متشكل توده اى و جنبش هاى مستقل 
طبقاتى اش مى توانند كشور را كه در شرايط به غايت بس 
اسفبار وآتشفشانى  قرار دارد، از تباهى رهايى بخشند. بايد 
همين  از  آهنگى  هم  و  سانى  هم  چنين  وقوع  انجام  در 
امروز و از همين ساعات اوليه سال 1386با همه توش و 
توان قدم برداشت.» اين پيام معلمان، حرف دل اكثريت 

مردم ايران و كل طبقه كارگر است.
فعالين  و  تشكل ها  همكارى  «شوارى  گذشته،  سال 
نتشكل  ايجاد  براى  هماهنگى  كميته  توسط  كارگرى»، 
كارگرى، كميته پيگيرى ايجاد تشكل هاى آزاد كارگرى، 
كميته هاى  اتحاد  كارگران،  حمايتى  فرهنگى،  انجمن 
كارگرى، جمعى از دانشجويان آزادى خواه و برابرى طلب 
دانشگاه هاى ايران، جمعى از فعالين كارگرى و گروهى از 
نويسندگان جنبش كارگرى، اعالم موجوديت كرد، روزنه 
جديدى در جهت تشكل يابى و مبارزه سراسرى و هدفمند 
ها  تالش  گونه  اين  بايد  است.  آورده  وجود  به  كارگران 
توسط فعالين و همه نيروهاى جنبش كارگرى كمونيستى 
در جهت سازمان يابى سراسرى كارگران ايران و اتحاد و 
همبستگى طبقاتى آن ها، بدون هيچ گونه سنگ اندازى 
بيشترى  جديت  با  سكتاريستى،  و  نظرانه  تنگ  هاى 

پيگيرى شود.
جنبش  نيروهاى  همه  كه  است  طبيعى  ميان  اين  در 
در  صريح تر  و  شفاف تر  چه  هر  كمونيستى،  كارگرى 
مقابل فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسالمى، تحريم 
حمله  احتمال  و  ملل  سازمان  امنيت  شوراى  اقتصادى 
نظامى موضع بگيرند و از اين فرصت تاريخى براى بسيج 
برپايى  و  اسالمى  حكومت  سرنگونى  جهت  در  اجتماعى 
يك حكومت آزاد و برابر و انسانى استفاده كنند. حكومتى 
حقوق انسان و آزادى هايش را در  احترام به حق و  كه 
راس برنامه هاى خود قرار دهد. در عين حال بايد تاكيد 
كرد كه در اين شرايط، نبايد مرزهاى طبقاتى را به هم 
به  گذشته  همانند  نيز  را  تاريخى  فرصت  اين  و  ريخت 
جنبش  نيروهاى  بنابراين،  كرد.  واگذار  راست  گرايشات 
براى  تاريخى  فرصت  اين  از  بايد  كمونيستى،  كارگرى 
جامعه  در  خود  طبقاتى  استراتژى  و  ها  سياست  تثبيت 
عميقا  دارى،  سرمايه  ستم  و  زور  از  جامعه  كل  رهايى  و 

افكارسازى كند. 
آنچه كه گفته شد چكيده بود از انبوه مسايل جامعه ايران 
در سال گذشته و چالش هاى احتمالى كه در سال جديد 

در پيش رو خواهد بود.
بار ديگر سال نو و آغاز بهار را به كارگران و مردم آزادى 
خواه، صميمانه تبريك مى گوييم. با اميد اين كه در سال 
جديد، آزادى، برابرى، رفاه و عدالت اجتماعى، بر جهل و 
خرافات، تهديد و سركوب، سانسور و اختناق، فائق آيد و 

پيروز گردد.
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 در حاشيه رويدادها
                                              فريدون ناظرى

اين روزها پيچ راديوها يا تلويزيون هاى سراسرى را كه باز 
ميكنى خبر و يا بحث اصلى شان در مورد احتمال حمله 
نظامى (و مخصوصا هوائى) آمريكا به ايران است. الى 
روزنامه هاى سراسرى را نيز  كه باز ميكنى از طرح هاى 
ريخته شده و آماده براى حمله به مناطقى از ايران پرده 
همينگونه  از  است  پر  هم  اينترنت  صفحات  مى دارند.  بر 

خبرها.
اين  معموال  مى كنم  مرور  را  اطالعات  اين  وقتى 
فعال  يك  مى كند:  مشغول  خود  به  را  ذهنم  سئوال 
انقالب  كه  داخل،  در  كارگرى  سوسياليست 
پس  و  كرده  تجربه  جوانى  اوان  در  را  ايران 
تعقيب  را  جهان  و  منطقه  ايران،  مسايل  آن  از 
اين  خواندن  و  شنيدن  ديدن،  با  باشد،  نموده 
وظايفى  چه  و  مى گويد  چه  بحث ها  و  خبرها 

براى خود تعيين مى كند؟ 
طبعا نمى توان تصويرى واقعى در اين مورد بدست داد، اما 

مى توان آرزو كرد.
تمام  رعايت  با  فعالى  چنين  يك  كه  اينست  آرزويم  من 
مسايل امنيتى يك جلسه  با فعالين ديگرى برگزار كند و 

مسايل زير را بررسى و مرور كنند:
1 -  آيا اين حمله  نظامى به ايران براى بورژوازى آمريكا 

و هيئت حاكمه  فعليش مطلوبيت دارد؟ 
2 - توان فعلى دولت آمريكا براى حمله  نظامى به ايران 

چقدر است؟ 
3 - اگر اين حمله در مقياس نسبتا وسيعى  صورت گيرد 
جنبش  خود،  جنبش  به  نسبت  كارگرى  فعالين  وظايف 
نهايت  در  و  كرد  خلق  انقالبى  جنبش  و  زنان  جوانان، 

كليه  مردم چيست؟  

در جلسه اى كه من در خيال گنجانده ام الزم است كه اين 
مسايل مورد بررسى قرار گيرد:

براى  ايران  به  نظامى  حمله   آيا   -  1
آمريكا  كنونى  حاكمه   هيئت  و  بورژوازى 

مطلوبيت دارد؟

ايران بيش از 10 در صد ذخيره  نفت جهان و بعد از روسيه 
دومين ذخيره  گاز دنيا را در اختيار دارد. اين كشور تا سال 
و  آمريكا  متحده  اياالت  نفوذ  حوزه   جز   (1979)  1357
بازار آن بود و به همين جهت حكومت سر سپرده  آن از 
حساب  به  آمريكا  بورژوازى  براى  حكومت ها  مطلوبترين 
مى آمد. اما عملكرد سياسى و روابط اقتصادى رژيم جهل 
به  آمريكا  بورژوازى  براى  اسالمى  جمهورى  سرمايه   و 
1358سفارت  سال  در  رژيم  اين  است.  نامطلوب  شدت 
مدت  به  آنرا  كاركنان  و  درآورد  تصرف  به  را  كشور  اين 
در  را  ايران  عظيم  بازار  داشت.  نگه  اسارت  در  روز   444
نيروهاى  تقويت  با  داد.  قرار  روسيه  و  چين  اروپا،  اختيار 
اسالمى در فلسطين و بيروت و در بوق كردن تبليغات ضد 

صهيونيستى عليه ابزار تسلط و سركوب آمريكا در منطقه، 
يعنى اسرائيل، قد علم كرد. با تقويت شيعيان در كشورهاى 
خليج اين احتمال را بوجود آورده كه شيوخ گماشته شده 
غنى  با  شوند.  متزلزل  آينده  در  خليج  نفت  چاه هاى  بر 
سازى اورانيوم و تداوم بخشيدن به آن مى رود به سطحى 
از تكنولوژى دست يابد كه بتواند در موقع مقتضى بمب 
در  كشنده  منفجره   مواد  و  سالح  عراق  در  بسازد.  اتمى 
اختيار جنگجويان ضد آمريكائى گذاشته و موجب مرگ 
رژيم  همه  از  مهمتر  و  است.  شده  آمريكائى  سربازان 
دولت  بزرگ  خاورميانه   طرح  برابر  در  اسالمى  جمهورى 
اين  جنبه هاى  عمده ترين  كه  مى كند  تراشى  مانع  بوش 

مانع تراشى در عراق ديده مى شود.
گاز  ذخيره   صد  در   45 حدود  و  نفت  ذخيره   صد  در   65
آن  استخراج  هزينه   كه  دارد  قرار  فارس  خليج  در  جهان 
بسيار پائين است. براى مثال هزينه  استخراج نفت عراق 
كمتر از يك دالر براى هر بشكه است و هزينه  استخراج 
نفت در عربستان كمى بيش از اين مقدار است. از آنجا كه  
مردم (مخصوصا  روزانه ى  گذران  نقل و  حمل و  صنايع، 
در كشورهاى صنعتى) بدون نفت و گاز فلج خواهند شد 
اولويت هاى  از  آن  ثبات  حفظ  و  فارس  خليج  بر  تسلط 
باالى كشورهاى امپرياليستى براى حفظ هژمونى خود در 
جهان بوده و هست. بعد از جنگ اول جهانى انگليس و 
فرانسه و بعد از جنگ جهانى دوم اياالت متحده  آمريكا 
آن  از  تسلط  اين  حفظ  است.  بوده  مسلط  منطقه  اين  بر 
خارجى  سياست  اولويت هاى  از  يكى  كنون  تا  هنگام 
قطبى  چند  جهان  كه  اكنون  مى باشد.  متحده  اياالت 
فارس  خليج  آنجمله  از  و  خاورميانه  بر  سلطه  حفظ  شده 
براى آمريكا از گذشته بسيار بيشتر شده است.  ايران 70 
ميليونى كشورى است كه بيشترين ساحل را با خليج دارد 
و بر گلوگاه آن يعنى تنگه  هرمز تسلط دارد. الزمه  تسلط 
ممكن  ايران  بر  تسلط  بدون  آن  حفظ  و  خليج  بر  كامل 
نيست. عدم هماهنگى جمهورى اسالمى با سياست هاى 
اياالت متحده هژمونى حال و آينده  اين كشور در جهان 

را دچار مشكل كرده است.
حكومت ايران به شكل ديگرى نيز منافع اقتصادى آمريكا 
در منطقه را به خطر انداخته است. مدتها پيش كاربدستان 
ايرانى تهديد كردند كه از سال 2006 به بعد ارز مبنا براى 
خواهند  حساب  يورو  به  كه  دالر  به  نه  را  نفت  فروش 
ضربه   يابد  عموميت  و  شود  عملى  اگر  تهديد  اين  كرد. 
در  آمريكا  دولت  زد.  خواهد  آمريكا  اقتصاد  بر  مرگبارى 
سال 1973 برابرى دالر با طال را از ميان برداشت. از آن 
زمان تا كنون اعتبار دالر بعنوان ارز جهانى به اين دليل 
حفظ شده كه ارز مبناى نفت بوده و هست. رژيم بعثى 
عراق در سال 2000 براى مقدار كم نفتى كه  مى فروخت 
يورو مطالبه كرد و اكنون ايران مى خواهد پا جاى پاى آن 
رژيم بگذارد. عقب نشاندن رژيم ايران از اين موضع براى 

هيئت حاكمه  آمريكا ضرورى است.
رام و مطيع كردن حكومت ايران از زاويه  ديگرى نيز براى 
شوروى  سقوط  از  پس  است.  كرده  پيدا  ضرورت  آمريكا 
نظير  خزر  درياى  حاشيه   خيز  نفت  كشورهاى  در  آمريكا 
و  كرده  پيدا  پا  جاى  قراقستان  و  تركمنستان  آذربايجان، 
تنها  ايران  است.  خويش  كنترل  تثبيت  براى  تالش  در 
كشورى است كه به لحاظ ژئوپولتيكى اين منطقه را به 
خليج فارس متصل مى كند كه كوتاه ترين و به صرفه ترين 
راه عبور نفت و گاز آسياى ميانه و درياى خزر مى باشد.  

2 - توان فعلى دولت آمريكا براى حمله 
به ايران 

A - آمريكا با 12،98 تريليون دالر توليد ناخالص داخلى 
قوييترين اقتصاد دنيا با عاليترين تكنولوژى را دارد. اين 
ولى  شده،  مشكالتى  دچار  اخير  سال هاى  در  اقتصاد 
بورژوازى  است.  كرده  حفظ  را  خود  اول  مقام  همچنان 
اين كشور قادر شده است بر پايه  اين اقتصاد نيرومند و 
تكنولوژى عالى نيرومندترين ارتش دنيا را فراهم آورد. در 
سال گذشته فقط بودجه  علنى وزارت دفاع آن 436 ميليارد 
دالر بود و اين شامل مخارج حفظ و گسترش سالح هاى 
اتمى و مخارج جنگ افغانستان و عراق نبود. براى اينكه 
خواننده تصورى از ميزان اين بودجه بدست آورد اطالعات 
بودجه ى  مى آورم:  المعارف  دايره   يك  از  نقل  به  را  زير 
وزارت دفاع در سال 2004 بيش از 437 ميليارد دالر بود 
كه 57 برابر بودجه  نظامى كشورهاى ايران، سودان، كوبا، 
ليبى، سوريه، كره ى شمالى و عراق (قبل از سقوط آن) 
بود. اين ارتش با اين يال و كوپال، تجهيزات و امكانات 
وسيع كسب اطالعات در برابر نيروهاى نامنظم به شدت 
برابر  در  آمريكا  ارتش  آور  رسوائى  شكست  است.  ناتوان 
نشستن  گل  به  سومالى،  در   1993 در  نامنظم  نيروهاى 
واحدهاى اين ارتش در عراق و ناكامى تا كنونى آن در 
افغانستان گوياى اين واقعيت است. وضعيت كنونى هيئت 
حاكمه  اياالت متحده در عراق و افغانستان يكى از موانع 

عمده براى حمله به ايران است.

B– دولت بوش به اين اميد به عراق حمله كرد كه به 

شده  ملى  سال 1972  در  كه  را،  كشور  آن  نفت  سرعت 
و  آمريكائى  شركت هاى  به  آنرا  سازد،  خصوصى  بود، 
بعضا انگليسى بسپارد، آنرا از اوپك خارج سازد و از اين 
طريق هم مخارج بازسازى عراق را بپردازد و هم راه را 
براى تحقق ساير اهدافش در خاورميانه هموار سازد. اين 
خواست  خالف  بر  بوش  دولت  كه  بود  قوى  چنان  اميد 
و  آلمان)  (مثل  غربى  اروپاى  در  خود  سنتى  متحدين 
عليرغم تمايل  شوراى امنيت سازمان ملل به عراق حمله 
كرد. ناكامى مالى و نظامى آن در عراق به سرعت هيئت 
حاكمه  آمريكا را از سياست يكه تازانه ى خود دور كرد و 
سازمان  ابزار  به  و  آورد  روى  سنتى  متحدين  به  دوباره 
ملل متحد آويزان شد. در چنين شرايطى كسب موافقت 
احضاى اصلى شوراى امنيت و آلمان براى حمله به ايران 
اگر محال نباشد بسيار دشوار است.  آلمان، كه بيشترين 
سرمايه گذارى و روابط تجارى اقتصادى را با ايران دارد با 
هرگونه حمله  نظامى آمريكا (و اسرائيل) به ايران مخالف 
است. دولت هاى فرانسه، روسيه و چين بعنوان كشورهاى 
صاحب حق وتو در شوراى امنيت نيز با هر گونه اقدام و 

حمله  نظامى عليه ايران مخالفند.

C- مخالفت با حمله  نظامى در شرايط كنونى به ايران در 

ميان نمايندگان بورژوازى و مردم آمريكا قوى است.

است  نامعلوم  ايران  به  غيره  و  هوائى  حمله  نتايچ   –  D
و احتمال آن هست كه خاورميانه را بيش از بيش دچار 
آشوب سازد و نيروهاى مخالف حضور آمريكا در منطقه 
پرست  نژاد  دولت  عراق،  پوشالى  دولت  مخالفين  نيز  و 

اسرائيل و شيوخ عرب در خليج را تقويت نمايد. 
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از سايت هاى
حزب كمونيست ايران و كومه له 

ديدن كنيد.

www.cpiran.org

www.komalah.org

www.komala.tv

سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

به  حمله  بزرگ  موانع  از  يكى  اين 
ايران است.

داليل  مى توان  باال  موارد  به  طبعا 
ديگرى افزود. 

      
گيرد  صورت  حمله  اين  3 -اگر 

وظايف فعالين چيست؟

داليل بسيارى وجود دارد كه در حال حاضر به 
نفع بورژوازى آمريكا نيست كه به ايران حمله 
هيئت  كه  نيست  معنى  بدان  اين  ولى  شود. 
حاكمه  كنونى قادر است اين منافع را به خوبى 
تاريخ آمريكا موارد زيادى  نمايندگى كند. در 
آمريكا بر  حاكمه   هيئت  مشاهده مى شود كه 
است.  كرده  عمل  بورژوا  طبقه   منافع  خالف 
من در اينجا فقط به يك مورد اشاره مى كنم. 
در سال 1945 ژاپن در آستانه  تسليم شدن و 
هئيت  بود.  اتمام  حال  در  جهانى  دوم  جنگ 
اتمى  بمباران  دستور  آمريكا  وقت  حاكمه  
هيروشيما و ناكازاكى را صادر كرد. اين حمله 
دوش  بر  تاريخى  ننگين  بار  يك  چون  كه 
فقط  مى كند  سنگينى  آمريكا  حاكمه ى  طبقه  
به اين دليل انجام گرفت تا به شوروى نشان 
دهد كه اياالت متحده قدرت اول و بالمنازع 
دنياست و هر كشورى با آن به مقابله برخيزد 
و  هيروشيما  دفاع  بى  مردم  سرنوشت  به 
ددمنشى  اين  اما  شد.  خواهد  دچار  ناكازاكى 
به  شوروى  و  داد  معكوس  نتيجه   تاريخى 
اتم  بمب  به  سال   5 از  پس  و  جنبيد  سرعت 

دست يافت.
فاناتيك،  مسيحى  اين  بوش،  دبليو  جرج  اگر 
و  هسته اى  مراكز  بمباران  دستور  دولتش  و 
جمهورى اسالمى  نظامى ايران را صادر كند 
ابتدا اقدام به تسويه حساب با مخالفين خود و 
مبارزانى خواهد كرد كه عليه استثمار و نظم 

سرمايه دارى فعالند. 
مناطق  دل  در  شده  ياد  مراكز  حال  عين  در 
مردم  حمله  صورت  در  و  واقعند  مسكونى 
بر  زخم  شد،  خواهند  تلف  بسيارى  دفاع  بى 
و  شد  خواهند  خانمان  بى  داشت،  خواهند 
هم  از  روانيشان  و  مادى  زندگى  شيرازه ى 
خواهد گسيخت. آيا فعالين كارگرى هيچ طرح 
و نقشه ئى براى موارد فوق و موارد ديگرى كه 

ذكرشان در اين مختصر نمى گنجد دارند؟ 

اينها خطوط مسايلى است كه من آرزو مى كنم 
در جلسات كارگران و فعالين آنها مورد بحث 

قرار گيرد.  

لندن 2007/03/03

افتضاح پرداخت ده ها ميليون دالر رشوه توسط شركت نفتى توتال فرانسه، به مهدى هاشمى، پسر رفسنجانى، ابعاد گسترده ترى 
پيدا كرده است. 

كريستوف دومارژرى، مديركل كنونى شركت توتال، در زمان پرداخت رشوه به منشى پسر رفسنجانى، مدير بخش خاورميانه 
اين شركت بوده است. او با مهدى رفسنجانى بارها مالقات داشته و عكس هاى يادگارى گرفته است. 

 مدير شركت فرانسوى توتالف روز سه شنبه 27 مارس، به بازجويانى كه در باره موضوع رشوه خوارى تحقيق مى كنند گفته 
است كه رييس وى از ماجراى داللى و واسطه در معامله با ايران آگاه بوده است.

مطبوعات فرانسه نوشتند نام مهدى رفسنجانى، پسر رئيس جمهور سابق حكومت تهران، در تحقيقات از شركت نفتى استات 
اويل نروژ نيز مطرح شده بود. 

به گفته يكى از شاهدان پرونده توتال در پاريس، مهدى رفسنجانى يك سيستم گسترده فساد مالى را در بخش نفت و گاز 
ايران سازماندهى كرده است. 

يك سايت حكومتى به نام الف، طى گزارشى در اين باره نوشت اخبارى كه رسانه هاى فرانسوى منتشر كردند نشان مى دهد 
شركت توتال ده ها ميليون دالر رشوه به يكى از مقامات بلندپايه جمهورى اسالمى براى برنده شده در مناقصه فازهاى 2 و 3 

پارس جنوبى در سال 1376 پرداخت كرده است.
يكى از چهار مدير توتال در بازجويى هاى خود اعتراف كرده است كه مقام رشوه گيرنده مهدى رفسنجانى بوده و مبلغ رشوه 

در سال 1997 به كارگزار وى در سوئيس پرداخت شده است.
دادگسترى پاريس اعالم كرد كه به مديركل توتال گفته شده كه وى تا اطالع ثانوى اجازه برقرارى تماس با مهدى رفسنجانى 

را ندارد. 
و  رفسنجانى  هاشمى  مهدى  به  نروژ  اويل  استات  گاز  و  نفت  دولتى  شركت  دالرى  ميليون  رشوه 35  پرداخت  با  رابطه  در 
همكارانش، پليس اقتصادى نروژ، امروز سه شنبه 29 ژوئن 2004، شركت دولتى نفت و گاز نروژ «استات اويل» را به مبلغ 
20 ميليون كرون جريمه نمود. اما دستگاه قضايى جمهورى اسالمى، هيچ واكنشى در باره انتشار خبر وقوع چنين جرمى در 

ايران از خود نشان نداد.   
تحقيق در مورد فساد مالى احتمالى آقاى دمارژرى، در حالى صورت مى گيرد كه شركت توتال در نظر دارد در يك پروژه نزديك 

به 10 ميليارد دالرى ساخت اولين پايانه توليد گاز مايع ايران شركت كند.
الزم به يادآورى است كه نمونه مهدى هاشمى، يكى از هزاران آقازاده اى است كه از طريق فساد اقتصادى، صاحب ميلياردها 
دالر امالک و شركت و غيره شده اند. بنا به اقرار قاضى پرونده شهرام جزايرى عرب، نام 94 آقازاده در اين پرونده دخيل است. 
همين آقاى شهرام جزايرى عرب، در اولين دوره بازداشت كه حدود سه سال پيش صورت پذيرفت، از تقسيم غنائم گفته است 
كه او، فقط مبلغ سيصد ميليون تومان به آيت اهللا مهدى كروى، رئيس مجلس ششم، سيصد ميليون تومان به هادى خامنه اى، 
برادر رهبر و صدها ميليون ديگر به نهادهاى ديگر هديه كرده است. خود مهدى كروبى، به دريافت اين وجوه با درست كردن 
كاله شرعى، اعتراف كرده است. جزايرى، براى بسيارى از مقامات ريز و درشت جمهورى اسالمى ماشين هاى آخرين مدل 
و خانه و دفتر كار و غيره اهدا كرده است. البته اسم اين رشوه خوارى را «كمك هاى خيرخواهانه» و يا «خمس و زكات» هم 

گذاشته اند. 
شهرام جزايرى، براساس اخبار مقامات قضايى حكومت اسالمى،  ظاهرا نخست از دست مامورين قضايى جمهورى اسالمى 

گريخت و سپس در يكى از كشورهاى ساحل خليج فارس دستگير و به ايران بازگردانده شد.

پرداخت رشوه به رفسنجانى 

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

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
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ايرباس و بوئينگ
مبارزه جهت سلطه بر 
بازار جهانى

ضرب آهنگ پر قدرت اعتصاب كارگران ايرباس در 28 فوريه، پاسخى شايسته و درخور 
به تحريكات مديران ايرباس بود.

كاركنان ايرباس در شهرهاى در آلمان، و در فرانسه در 28 فوريه دست از كار كشيدند. 
در  و  شدند  جمع    Varel در  فوق  شهر  سه  كارگران  از  نفر  هزار  از 5  بيش  آلمان  در 
فرانسه بيش از 18 هزار نفر اقدام به اعتصاب و تظاهرات نمودند. شعار "تهاجم به هر 
يك از ما، تهاجم به همهء ماست" به شعار اصلى اعتصابات و تظاهرات تبديل گرديد. 
در شهر آلمان نه تنها كارگران دست از كار كشيدند، بلكه در شهر Varel اقدام به سد 
كردن درب اصلى كارخانه نموده و تا روز دو شنبه 5 مارس در تمام ساعات شبانه روز 

پست هاى نگهبانى ايجاد كردند.
در روزهاى قبل از 28 فوريه، اخبار ضد و نقيضى در مطبوعات و رسانه هاى جمعى مبنى 
بر بيكار سازى و فروش بخش هائى ازكنسرن ايرباس انعكاس يافته بود. و باالخره در 
روز 28 فوريه مديران كنسرن در يك مصاحبه مطبوعاتى اعالم نمودند كه حدود 10 
هزار نفر از كارگران و كاركنان ايرباس در فرانسه و آلمان بيكار خواهند شد. از نقطه 
نظر آن ها اين بيكار سازى در خدمت "رفع بحران" و نجات محل اشتغال باقى ماندهء 

كاركنان ايرباس مى باشد. 
خالى از فايده نخواهد بود چنانچه در پرتو بعضى از آمار به جوهر اين "بحران"، نتايج 

حاصل از آن و سياست كنسرن اشاره اى بكنيم.
رقابت مابين دو بزرگترين كنسرن (كه مقام اول و دوم را در سطح جهان دارند) يعنى 
بوئينگ و ايرباس كه در عين حال بخشى از مجموعه صنايع تسليحاتى را در خود جاى 
داده اند، به شديدترين وجهى به پيش برده مى شود. مضمون رقابت دو كنسرن در جوهر 
خود، رقابت بين امپرياليست هاى آمريكائى و اروپائى، رقابت بر سر سلطهء بالمنازع بر 
پروژهء  (ايرباس  دارد  خود  در  را  اروپا  امپرياليستى  دولتهاى  بين  رقابت  و  جهانى  بازار 
مشترک چهار كشور اروپائى يعنى فرانسه، آلمان، انگلستان و اسپانيا مى باشد). اين جنگ 
مرگ و زندگى بين دو كنسرن ياد شده، در واقع بخشى از سازماندهى نوين توليد جهانى 
بوده و مشابه آن در رشته هاى ديگر توليد جهان نيز مشاهده مى شود. ادغام كنسرن هاى 
جهانى  توليد  نوين  سازماندهى  اين  از  بخشى  ارزان  مناطق  به  توليد  انتقال  و  بزرگ، 
است. اين سازماندهى نوين در عين حالى كه سرمايه گذارى هاى جديد و به كار گرفتن 
آخرين پيشرفت ها در حوزه تكنولوژى و الكترونيك را با خود دارد، مولد تضاد جديدى 
و  سو  يك  از  جديد  بازارهاى  كشف  و  گسترش  مابين  تناسب  تضاد  اين  مى باشد.  نيز 
سرعت رشد توليدات از سوى ديگر مى باشد. (رشد توليدات بسيار فراتر است از گسترش 
بازارهاى جديد جهت فروش اين توليدات است) نتيجه حاصل از اين تضاد، بيكار سازى 

در ابعاد ميليونى و رقابت مرگ و زندگى بين كنسرن هاى غول آسا ميباشد.
يا  را  خود  كاركنان  و  كارگران  از  نفر  هزار  از 40  بيش  سال 2001  از  بوئينگ  كنسرن 
از طريق فروش بخش هائى از مراكز توليدى خود و يا از طريق بازخريد اجبارى، بيكار 
ساخته است و در حال حاضر تنها در 8 مركز، توليد هواپيما و تسليحات خود را حفظ كرده 
است. اين كنسرن فقط در سال 2005 مجتمع Wichita در آمريكا را كه در آن 8 هزار 
نفر كار مى كردند به مبلغ 1،2 ميليارد دالر به يك سرمايه دار فروخت. سرمايه دار جديد 
عالوه بر لغو قراردادهاى موجود مابين بوئينگ و كاركنان، بيش از 15 درصد از كاركنان 
را بيكار نموده و 10 درصد دست مزد را پائين آورد. بوئينگ اعالم كرده است چنانچه 
دولت بوش هواپيماهاى نظامى CT17 را از آنها نخرد، بين سال هاى 2008 و 2009 
تعداد 7 هزار نفر از كاركنان خود را بيكار خواهد ساخت. به اين رقم مى بايستى تعداد 25 
هزار از كارگران شركت هاى توليد وسائل يدكى در ارتباط با بوئينگ را نيز اضافه نمود. 

طرح ارائه شده توسط مديران ايرباس در واقع جوابى به سياست هاى بوئينگ مى باشد. 
باوجود اين كه مديران ايرباس در 28 فوريه فقط از بيكار شدن حدود 10 هزار نفر صحبت 
مى كردند ولى روزنامه فاينانشال تايمز در 5 مارس اعالم كرد كه رقم بيكار سازى معادل 
22 هزار نفر خواهد بود. (در مجموعه كنسرن 56 هزار نفر اشتغال به كار دارند) در سال 
2005 كنسرن ايرباس 52/8  ميليارد يورو سود خالص داشته كه 17 درصد بيش از سال 
2004 است. بنا به نوشته روزنامه داخلى كنسرن (اخبار ايرباس) "سال 2006 از نقطه نظر 
توليد و فروش وضعيت بسيار درخشانى را نشان مى دهد" در همين سال ارزش ساليانه 
كاالى توليد شده هر كارگر برابر 405301 يورو مى باشد. بنابراين روشن است كه ايرباس 
را ورشكستگى تهديد  نمى كند. در رقابت بين اين دو كنسرن، بوئينگ توانست از طريق 
هجوم به كارگران هم چنان مقام اول خود را در آستانه هزاره سوم حفظ نمايد. طرح 

كنونى ايرباس اعالم جنگ مقام دوم به مقام اول است.
در اين رقابت مرگ آور، دولت هاى امپرياليستى آمريكا و اروپا نيز نقش خود را از طريق 
سوبسيد اين كنسرن ها بازى مى كنند. دولت آلمان مبلغ 1،8 ميليارد يورو جهت ساختن 
وام  ضمانت  براين  عالوه  داد.  قرار  ايرباس  اختيار  در   A300, A310, A320 مدلهاى
ايرباس به مبلغ 2،1 ميليارد يورو را به عهده گرفت و از آنجائى كه خريد و فروش هواپيما 
در بازار بين المللى به دالر انجام مى گيرد، دولت آلمان مبلغ 2،03 ميليارد يورو بابت 
نوسانات ارزش دالر به ايرباس اختصاص داد. ايالت هامبورگ مبلغ 900 ميليون يورو 
بابت خريد زمين هاى دهقانان جهت گسترش باندهاى فراز و فرود هواپيماها به ايرباس 
قوانين  كه  مى گيرد  انجام  شرايطى  در  دريغ  بى  كمك هاى  اين  تمام  و  نمود.  كمك 
تصويب شده در پارلمان آلمان در همين فاصله شديدترين تهاجم به دستمزد اقشار پائين 
جامعه را سازمان داد. دولت فرانسه 25 درصد سهام كنسرن را خريدارى نموده تا از اين 

طريق منافع امپرياليستى فرانسه را در اين كنسرن حفظ نمايد.
ارقام مختصر باال به عيان نشان مى دهند كه نه بوئينگ و نه ايرباس با "بحران" روبرو 

نبوده و جنگ تنها و تنها جهت سلطه بر بازار جهانى و كسب حد اكثر سود مى باشد. 
مختلف  شهرهاى  در  اعتصاب  با  كارگران  ايرباس،  مديران  وحشيانه  تهاجم  مقابل  در 
سه  در  دادند.  تهاجم  اين  به  مناسبى  جواب  خبر،  اعالم  روز  همان  در  فرانسه  و  آلمان 
 5 روز  تا  اعتصاب  رسيد  خواهند  فروش  به  يا  و  شده  بسته  كامًال  يا  كه  آلمان  منطقه 
مارس ادامه پيدا كرد. در فرانسه روز 6 مارس، روز اعتصاب سرتاسرى در ايرباس اعالم 
گرديد كه در آن بيش از 18 هزار نفر شركت كردند. مديران كنسرن در جلسات مختلف 
مجامع عمومى كوشش كردند كه با وعده و وعيد از ادامه اعتصاب جلوگيرى به عمل 
آورند. با اين استدالل كه ادامه اعتصاب وضعيت اشتغال باقى مانده را به خطر انداخته 
و در صورت عدم توليد، مناطق ديگر نيز با مشكل روبرو خواهند شد، سعى كردند كه 
طرح  كه  است  شرمى  بى  اوج  ديگر  اين  نمايند.  تضعيف  را  كارگران  مابين  همبستگى 
بيكار سازى دهها هزار نفر را اعالم نموده و آنگاه كارگرانى را كه جهت حفظ اشتغال 

خود مبارزه مى كنند، متهم به به خطر انداختن اشتغال ديگران كرد. 
مالقات صدراعظم آلمان مركل و رئيس جمهور فرانسه ژاک ژيراک در ارتباط با طرح 
كاسه  هم  جهت  امپرياليستى  قدرت  دو  اين  مابين  كشمكش هائى  و  ايرباس  مديران 
كردن سياست هاى خود در خدمت اين كنسرن نتيجه اش اين بود كه آن ها در مصاحبه 
مطبوعاتى مشترک اعالم كردند كه طرفين رضايت خود را از "توازن" بيكار سازى ها در 
دو كشور ابراز نموده و از اين امر خرسند هستند كه مديران ايرباس به طور "عادالنه" 

طرح خود را در ارتباط با حفظ توازن در دو كشور ارائه داده اند. كارگران اما 
خود  در  را  عادالنه"  "توازن  كدام  نفر  هزار  حدود 22  سازى  بيكار  مى گويند: 

نصرت تيمورزاده
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دارد. 

پشتيبانى از اعتصاب، كوشش  فلزكاران المان در حين  اتحاديه  سران راست 
سياست  و  نموده  تضعيف  را  كارگران  ميان  بين المللى  همبستگى  مى كنند 
ورشكسته حفظ "منافع ملى" را به پيش برند. براى آن ها حفظ محل اشتغال كارگران 
آلمانى مهمتر از مبارزه  همبسته و همگانى در سرتاسر كنسرن است. كارگران پيشرو 
اّما با طرح شعار "هجوم به هر يك از ما، هجوم به همه ماست" مجدانه سعى مى كنند 
كه اعتصاب همگانى و همبسته را در تمام كشورهائى كه ايرباس مراكز توليدى دارد، 
سازمان دهند. نتيجه سياست تنگ نظرانه، راست و بوروكراتيك رهبران اتحاديه باعث 
گرديد كه در روز 6 مارس تنها در فرانسه اعتصاب عمومى انجام گرفت. با اين بهانه 
كه آنها در تدارک اعتصاب عمومى در 16 مارس در سرتاسر اروپا هستند. اين تظاهرات 

سرتاسرى را اتحاد سنديكاهاى فلزكاران اروپا اعالم كرده است. 
در ميان مردم، چه در آلمان و چه در فرانسه موج پشتيبانى وسيعى در دفاع از كارگران 
ايرباس به وجود آمده است. يك راننده تاكسى در شهر تولوز فرانسه كه در تظاهرات 
كرد:  اعالم  چنين  را  ايرباس  كارگران  با  خود  همبستگى  بود،  كرده  شركت  مارس   6
"ديگر بس است. ما هم چنان كه عليه قانون اساسى اروپا بوديم، عليه سياست دفاع 
از كارفرمايان نيز هستيم. در فرانسه اكنون انقالب است. انسان بايد مقام اول را داشته 
باشد و بعد سرمايه. تولوز صد در صد در پشت كارگران ايرباس صف كشيده است. ما نه 
تنها بايد در تمام مراكز توليد ايرباس بلكه در مقياس جهانى بجنگيم. مديران ايرباس 
دزد هستند. مى پرسيد از چه كسى دزديده اند؟ از همه ما و به اين دليل است كه ما با 
كارگران ايرباس همبستگى كرده و مبارزه پيروزمندانه اى براى آنها آرزو مى كنيم..." در 
همين فاصله صدها گروه، حزب و سازمان با ارسال پيام هاى پشتيبانى چه در آلمان و 
پرداخته اند. فعالين چپ  فرانسه و چه در سطح بين المللى به دفاع از كارگران ايرباس 
اتحاديه از طريق سازماندهى گروه هاى همبستگى تالش مى كنند نشان دهند كه نبايد 
كسب  و  بيكارسازى  سياست  كه  چرا  گذاشت.  تنها  مبارزه  اين  در  را  ايرباس  كارگران 
حداكثر سود مختص يك كنسرن و يا يك كمپانى نيست. اين سياست افسار گسيخته 
  Bosch, Siemens, سرمايه را كارگران اپل در سال 2004 تجربه كرده اند و كارگران

BenQ, Telekom, Daimler-Krysler ...   قربانيان بعدى بودند. 

حزب  اعضا  از  تعدادى  با  همراه  هامبورگ   – ايران  كارگران  با  همبستگى  كميته 
ماركسيست – لنينيست آلمان (MLPD) و فعالين چپ اتحاديه اقدام به تشكيل يك 

گروه همبستگى با كارگران ايرباس نمودند.
گروه  جانب  از  هيئتى  مارس   4 روز  در 
 200 شهر   Varelدر  به  همبستگى 
از  يكى  جا   اين  رفت.  هامبورگ  كيلومترى 
آن  در  شود.  فروخته  بايد  كه  است  مناطقى 
جا نه تنها كارگران از 28 فوريه دست از كار 
كشيدند، بلكه با بستن دروازه اصلى كارخانه 
مانع از ورود و خروج توليدات شدند. در آن جا 
1300 نفر استخدام رسمى و 150 نفر كارگران 
در  كارگران  از  درصد   93 هستند.  قراردادى 
اين  به  درست  شايد  و  بوده  متشكل  سنديكا 
اعتصاب،  بر  عالوه  جا  آن  در  كه  است  علت 
وجود  كارخانه  مقابل  در  هم  نگهبانى  پست 

داشت. در هامبورگ 12000 نفر در ايرباس كار مى كنند و درجه تشكل يابيشان 29 درصد 
است. علت را آنها اين گونه توضيح مى دادند: كه در شهر آنها همه در بخش توليدى كار 
مى كنند در صورتى كه در هامبورگ از 12000 نفر تنها 4000 نفر در بخش توليدى و 
بقيه در بخش هاى ادارى، پژوهش و فناورى مى باشند. روحيه اعتصاب كنندگان بسيار 
عالى بود و به گرمى از ما استقبال كردند. ما پيام  كميته همبستگى با كارگران ايران 
مبارزات  از  جانبه  همه  طور  به  شهر  مردم  داديم.  قرار  آنان  اختيار  در  را  هامبورگ   –

كارگران دفاع مى كنند. سرنوشت شهر 25000 نفره به سرنوشت كارگران ايرباس گره 
خورده است. نانوايان، قصابان، خواربار فروشان و... به طور مجانى مواد غذائى در اختيار 
براى  هيزم  اطراف،  روستائيان  مى دادند.  قرار  اعتصاب  روز   5 طول  در  نگهبانى  پست 
اقتصادى كارخانه به  وضعيت  پرسش ما كه  برايشان مى آوردند. در مقابل  آتش شبانه 
چه شكلى است كه بايد فروخته شود؟ ، آنها مطرح نمودند كه: "دفتر سفارشات كارخانه 
تا سال 2012 – 2013 پر است و ما فقط از ساعت 11 شب شنبه تا ساعت 11 شب 
يكشنبه كار نمى كنيم. خريدار جديد اولين كارى كه خواهد كرد لغو قراردادهاى موجود 

بين ايرباس و كاركنان، پائين آوردن دستمزد و افزايش ساعات كار خواهد بود و اگر ما 
به اين حكم كارفرماى جديد گردن نگذاريم، وى ماشين آالت و سفارشات را به جائى 

خواهد برد كه سود بيشترى كسب نمايد.
 

متن پيام همبستگى به كارگران ايرباس
 

"كميته همبستگى با كارگران ايران – هامبورگ" با تمام نيروى خود از مبارزه شجاعانه 
شما جهت حفظ محل اشتغال تان پشتيبانى مى كند. صاحبان ايرباس در رقابت خود و 
كسب مافوق سود هيچ گونه وجدان ناآرامى نخواهند داشت كه از روى الشه هاى هزاران 
نفر از كارگران عبور كنند. افزايش 17 درصدى سود خالص يعنى 85،2 ميليارد يورو در 
سال 2005 و پر بودن دفاتر سفارشات در سال 2006 براى آنها كافى نيست. در برابر 
تهاجم ضد كارگرى، هيچ بديلى غير از مبارزه جهت حفظ هر محل اشتغال نه تنها در 
آلمان بلكه در سرتاسر اروپا وجود ندارد. هيچ "توازن عادالنه"اى در از بين بردن محل 
در  آنان  كارگزاران  و  سرمايه داران  كه  امرى  باشد،  داشته  وجود  نمى تواند  شما  اشتغال 
برلين و پاريس تبليغ مى كنند. شما نبايد اجازه دهيد كه صفوف تان را پراكنده كنند. شما 
يك مجموعه هستيد، چه آنهائى كه قرارداد دائمى دارند، چه آنهائى كه قرارداد موقت 
دارند و چه آنهائى كه در شركت هاى ديگرى كه وسائل يدكى توليد مى كنند، مشغول 

به كار هستند.
سرتاسر  در  مشترک  پيكار  و  همبستگى  مبارزه،  اين  در  پيروزى  جهت  اساسى  فاكتور 
كه  كسى  كه  دريافته ايم  خود  پراتيك  در  ما  همهء  است.  وابسته  شركتهاى  و  كنسرن 
اول  همان  از  مبارزه  نمى كند  كه  كسى  بخورد،  شكست  است  ممكن  مى كند  مبارزه 

شكست خورده است.
زنده باد همبستگى بين المللى

كميته همبستگى با كارگران ايران – هامبورگ
هامبورگ 2007_3_4

 
تظاهرات سرتاسرى در اروپا در 16  مارس

 
فرانسه،  چنين  هم  و  آلمان  در  ايرباس  هفتگانه  مناطق  تمام  در  كارگران  كه  حالى  در 
خود  متشكل  و  متحد  قدرت  آوردن  در  نمايش  به  جهت  را  خود  اسپانيا  و  انگلستان 
مطالب  يا  و  زده  لب  بر  سكوت  مهر  بورژوازى  تبليغاتى  بلندگوهاى  مى كردند،  آماده 
خود را در خط عمومى مديران ايرباس و سردمداران 
حكومتى منتشر مى كردند. مديران ايرباس با استفاده 
آلمان،  در  كارگرى  سياسى  اعتصاب  ممنوعيت  از 
فشار خود را بر كارگران و كاركنان با تكيه بر قانون 
به  هامبورگ  در  بودند.  داده  افزايش  فوق  ارتجاعى 
برمبناى  آلمان  در  ايرباس  مجتمع  بزرگترين  مثابه 
توافق شوراى كارخانه و مديران در 14 مارس، فقط 
بخش هاى اندكى آن هم با استفاده از حق مرخصى 
مى توانستند در اين تظاهرات شركت كنند. با انتشار 
هامبورگ  در  تنها  نه  اعتراض  وسيع  موج  خبر  اين 
بلكه در مناطق هفتگانه در آلمان به وجود آمد. فشار 
كاركنان  از  بسيارى  ولى  گرديد.  اعالم  ملغى  نامه  توافق  كه  بود  حدى  آن  در  پائين  از 
از آخرين تصميمات مطلع نشده و در نتيجه تنها نزديك به 1500 نفر از هامبورگ در 
ميتينگ شركت كرده بودند. ميتينگ از ساعت 11 صبح مى بايست شروع ميشد. ما به 
شده  حاضر  محل  در  صبح  ساعت 9،30  از  ايرباس،  كارگران  همبستگى با  گروه  مثابه 
و خود را آماده استقبال از كارگران نموديم. لحظه به لحظه دهها اتوبوس از شهرهاى 
مختلف به محل ميتينگ مى رسيدند. گروه همبستگى با بلندگوى خود به آن ها خوش 
آمد گفته و بيش از همه روى اهميت اين ميتينگ و تأثيرات بين المللى آن تكيه كرده 
و به افشاى كوشش هائى كه از جانب مديران ايرباس و كارگزاران آنان در دولت هاى 
پرداختيم.  مختلف  كشورهاى  كارگران  ميان  در  تفرقه  ايجاد  جهت  اروپا  امپرياليستى 
آمار  مبناى  بر  بود.  احتزاز  در  ميتينگ  محل  در  فلزكاران  اتحاديه  قرمز  پرچم  صدها 
اتحاديه فلزكاران در هامبورگ نزديك به 20000 نفر و در سرتاسر آلمان حدود 25000 
نفر در تظاهرات و ميتينگ ها شركت كرده بودند. بسيارى از كارگران از اين كه فقط 

يك ميتينگ يك ساعته انجام گرفته و تظاهراتى صورت نگرفت، خشم خود 
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را ابزار مى كردند. به ويژه اين اعتراض متوجه حضور نخست وزيران دو ايالت 
آلمان يعنى نمايندگان ائتالف بزرگ بيكار سازان كه نمى بايستى جائى در اين 

ميتينگ كارگرى داشته باشند، خود را نشان مى داد. 
در  آنان  شد.  روبرو  وسيعى  استقبال  با  ويژه  به  سازى  فوالد  كارگران  نمايندگى  هيئت 

اطالعيه پشتيبانى خود از جمله نوشته بودند كه: 
"ما كارگران و كارمندان بايد ياد بگيريم كه منافع خود را مشتركا و فراى مرز جغرافيائى 

نمايندگى نموده و جهت عملى ساختن خواسته هايمان مبارزه كنيم..."
سخنرانى رئيس مجموعه شوراهاى ايرباس با دست زدن هاى ممتد همراه بود، آن جا 

كه اعالم كرد:
"ما نبايد اجازه دهيم كه مابين ما تفرقه بياندازند. ما در تمام كنسرن و براى حفظ تك 

تك محل اشتغال مبارزه مى كنيم..."
رئيس اتحاديه فلزكاران آلمان در سخنرانى خود اعالم كرد:

"ما در مقابل همكارانمان در اسپانيا، فرانسه و يا انگلستان مبارزه نمى كنيم و نبايد اجازه 
دهيم كه ما را در مقابل همديگر قرار دهند... مخالفين ما مديران كنسرن هستند و نه 
همكاران ما در كشورهاى ديگر..." و باالخره سخنرانى خود را با اين جمله پايان داد 

كه:
مى كند  مبارزه  كه  كسى  كه  است  كرده  حفظ  را  خود  اهميت  چنان  هم  اصل  اين   ..."
خورده  شكست  اول  همان  از  مبارزه  نمى كند  كه  كسى  بخورد،  شكست  است  ممكن 

است."
اجراى ُكر توسط كارگران شهر  Nordenham   (يكى از مناطق هفتگانه ايرباس در 
آلمان) كه شعر و آهنگ اش توسط خود كارگران تنظيم شده بود، اوج ميتينگ بود. طنين 
همنوائى شركت كنندگان در ميتينگ با گروه ُكر بدون شك مرز جغرافيائى هامبورگ را 

پشت سر گذارده و پيام روشنى به همهء كارگران ايرباس بود: 

"با قدم هاى استوار نمايش آتش
      با قدم هاى استوار نمايش قدرت

          با قدم هاى استوار مقابل طمع سرمايه
               قدم هاى استوار از همين جا آغاز مى شود..."

شركت دانش آموزان و جوانان در ميتينگ هامبورگ بسيار چشمگير بود. تعداد زيادى 
از اعضاى حزب ماركسيست – لنينيست آلمان با شعار "مبارزه متحد جهت حفظ تمام 
محل هاى اشتغال در سرتاسر اروپا"  فعاالنه در اين ميتينگ شركت داشتند. آنها به طور 
وسيع به پخش اطالعيه كميته مركزى حزب در پشتيبانى از كارگران ايرباس و نشريه 
"سازنده هواپيما" (كه تا كنون 6 شماره از آن انتشار يافته كه در آن كارگران نظرات 

خود را مى نويسند و حزب ماركسيست – لنينيست آلمان نقش برجسته اى در انتشار آن 
دارد) پرداختند.

در شهر تولوز فرانسه بيش از 7500 نفر از كارگران، كارمندان و خانواده هاى كارگران 
ايرباس و شركت هاى وابسته به آن تظاهرات با شكوهى را در همين روز برپا كردند. 
روزنامه نوول ابزرواتور گزارش خود را از اين تظاهرات با تيتر "كاركنان ايرباس سالح هاى 
خود را بر زمين نمى گذارند" مخابره كرد. نماينده سنديكاى س.ژ.ت. در سخنرانى خود 

اعالم نمود: 
صورت  اين  در  نيانجامد،  مديران  طرح  گرفتن  بازپس  به  مارس   18 مذاكرات  "اگر 

ماشين ها از حركت بازخواهند ايستاد.."
در انگلستان در ميتينگ روز 15 مارس بيش از 5 هزار نفر شركت كرده بودند. نماينده 

كميته برگزارى ميتينگ اعالم كرد كه:
"ما نياز به يك جبهه متحد در مقابله با طرح مديران كنسرن داريم..."

در اسپانيا كاركنان ايرباس يك ساعت دست از كار كشيده و ماشين ها را خواباندند. در 
شركت هاى وابسته به ايرباس در بلژيك و هلند نيز تظاهرات و اعتصابات موضعى انجام 

گرفت. 
يكى  شك  بدون  كنسرن  سرتاسر  در  و  اورپائى  كشورهاى  در  مارس  روز 16  مبارزات 
از خاكريزهاى موفق مبارزات كارگران بود. هنوز خاكريزهاى متعدد ديگرى در مقابل 
اين كارگران قرار دارد. آينده نشان خواهد داد كه سرنوشت اين مبارزه به كجا خواهد 
متحد  مبارزه  اين  كه  اين  است  روشن  كه  چه  آن  باشد  چه  هر  نتيجه  ولى  انجاميد. 
در  را  آنان  بين  همبستگى  هم  و  برده  باال  را  كارگران  نفس  به  اعتماد  هم  مشترک  و 
وراى مرزهاى جغرافيائى گسترش داده و بدون شك نقش برجست هاى در رشد آگاهى 

طبقاتى كارگران خواهد داشت. 
2007_3_19
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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

درگذشت  احمد احمديان و  رحيم نورى
 دو انسان مبارز و زحمتكش را تسليت ميگوئيم!

با تأسف فراوان خبر درگذشت كاک احمد احمديان وكاک رحيم نورى را به اطالع 
ميرسانيم .

احمديان  ابراهيم  رفيق  و  احمديان  حسين  جانباخته  رفيق  پدر  احمديان  احمد  كاک 
انسان زحمتكش و شريفى از روستاى بيژوى منطقه آالن سردشت بود . كاک احمد 
انقالبى  جنبش  برپايى  ابتداى  از  كه  بود  مبارزى  انسان  و  له  كومه  قديمى  ياران  از 
يارى  جنبش   اين  به  و  نمود  پشتيبانى  آن  از  داشت  توان  در  كه  آنجا  تا  كردستان 
رساند . متأسفانه كاک احمد روز 19 ماه مارس براثر بيمارى درگذشت و ما و ساير 

دوستدارانش را ماتم زده نمود .

همچنين اطالع يافتيم كه كاک رحيم نورى اهل روستاى برقرو از توابع مريوان (پدر 
. كاک  است  درگذشته  سنندج  بيمارستان  مغزى در  سكته  اثر  نورى )  بر  تال  رفيق 
رحيم نيز انسان زحمتكش، شريف و چهره محبوبى در ميان مردم منطقه بود . جنازه 
كاک رحيم در ميان غم واندوه تعداد زيادى از مردم روستاى نگل و ديگر روستاهاى 

اطراف در برقرو به خاک سپرده شد .
 

ما درگذشت اين دو انسان مبارزو زحمتكش را به خانواده هايشان بويژه رفقا ابراهيم 
احمديان و تال نورى و دوستانشان تسليت مى گوييم و خود را در غم اين رفقا شريك 

مى دانيم .

   نمايندگى كومه له درخارج كشور    

صداى كومه له، 
راديوى ماهواره اى 24 ساعته

در شبكه هات برد 
روى كانال تلويزيون كومه له  
در ساعات مختلف شبانه روز

 قابل شنيدن است.
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تشديد جنايات حكومت اسالمى
 در زندان ها

اخبار و گزارشات حاكى از آن است كه حكومت اسالمى ايران، براى زهر چشم گرفتن از 
جامعه، از جمله جنايات خود عليه زندانيان سياسى را تشديد كرده است.

بر اساس خبرى از شهر سنندج، كاک «صالح حسينى»، معروف به «حاجى صالح»، پدر 
دو نفر از رفقاى جانباخته كومه له پس از تحمل هفت سال حبس در زندان سنندج، در 

وضعيت وخيم جسمى به سر مى برد.
از  دارد  سن  سال   70 اكنون  كه  عليا»  «گزان  روستاى  اهل  حسينى»،  «صالح  كاک 
هفت سال قبل به اتهام ارتباط با كومه له دستگير و به 10 سال زندان محكوم شد و در 
حال حاضر پس از تحمل هفت سال زندان، بنا به تشخيص پزشكان به دليل بيمارى و 
كهولت سنى، ديگر تحمل شرايط زندان را ندارد، اما حكومت اسالمى، همچنان از آزادى 

وى سر باز مى زند. 
كاک «صالح حسينى»، پدر رفيق جانباخته «انور حسينى» مشهور به «شهاب گزان» كه 
در سال 1362، در جريان درگيرى با نيروى هاى حكومت اسالمى در روستاى «تينال» 
مريوان، جان باخت و رفيق «فريدون حسينى»، در جريان اعدام دسته جمعى زندانيان 

سياسى در سال 1367، در زندان اوين اعدام شد.
يك شهروند اهل پاوه به نام ياسر ابراهيمى، به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به حبس 
محكوم شد. دادگاه انقالب اسالمى كرمانشاه نام برده را به اتهام كارگذارى بمب صوتى 
در جريان انتخابات رياست جمهورى در دو سال قبل، در شهر پاوه به 12 سال حبس 

محكوم كرد. ياسر ابراهيمى از دو سال پيش دستگير و در كرمانشاه زندانى است.
به  متهم  جديد،  خواستى  كيفر  در  جوانمرد،  كاوه  نام  به  زندانى  مطبوعاتى  فعال  يك 
محاربه با نظام اسالمى گرديد. وى كه از 4 ماه پيش دستگير و زندانى شده است، به 
اتهام همكارى با گروه هاى ضددولتى و محاربه با نظام جمهورى اسالمى دادگاهى مى 
شود. كاوه جوانمرد، پيش از اين در پرونده ديگرى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى، به 

در  كه  بود  شده  محكوم  حبس  سال   5
ديوان عالى كشور اين حكم اخيرا به 2 

سال تقليل يافته است.
الملل  بين  عفو  نماينده  اخيرا  همچنين 
يك  با  اى  مصاحبه  طى  استهكلم،  در 
وجود  با  است  گفته  سوئدى،  روزنامه 
در  اعدام  حكم  المللى،  بين  ممنوعيت 
كماكان  سال   18 زير  كودكان  مورد 
توسط جمهورى اسالمى صادر مى شود. 
پس  الملل،  بين  عفو  سازمان  اعالم  به 
از اين كه آمريكا در سال 2005، اعدام 
افراد زير 18 سال را متوقف نمود، امروز 
ايران تنها كشور جهان است كه كودكان 

را به اعدام محكوم مى كند. 
اليزابت لوفگرن، از سازمان عفو بين الملل در استكهلم، طى مصاحبه اى كه روز 27 
مارس 2007 در روزنامه اكسپرسن به چاپ رسيد، گفت: «با وجود ممنوعيت بين المللى، 

حكم اعدام در مورد كودكان زير 18 سال كماكان در ايران صادر مى شود.»
وى، به روزنامه اكسپرسن گفت كه ايران كودكان زير 18 سالى را كه مرتكب جرم شده 
اند آن قدر در زندان نگاه مى دارد تا به سن قانونى برسند و سپس آن ها را اعدام مى 
كند. وى از جمله به دو مورد رضا على نژاد و دالرا دارابى اشاره كرده است كه هر دو در 
زمان وقوع جرم 17 ساله بوده اند و اينك پس از رسيدن به سن 18 سالگى در زندان، 
به اعدام محكوم شده اند و اين خطر وجود دارد كه حكم اعدام در مورد آنان به مرحله 

اجرا در آيد.
ديگر،  سوى  از 
س  سا ا بر
هاى  گزارش 
شده  منتشر 
مطبوعات  در 
رسانه  و 
خبرى  هاى 
ى  ر جمهو
 ، مى سال ا
ه  ستگا د
قضايى  مخوف 

حكومت اسالمى، دست كم 265 نفر را در سال گذشته (1385) اعدام كرده است. اين 
تعداد تنها موارى است كه در روزنامه هاى دولتى درج شده و مسلما شمار واقعى اعدام 

ها بيش از اين ها است.
براساس همين گزارش ها، تعداد اعدام ها در سال 85، نسبت به سال 84 افزايش چشم 
گيرى داشته است. در سال 85، دست كم 87 مورد اعدام بيش از آمار سال 84 صورت 

گرفته است.
از 265 مورد اعدام در سال 85، 116 مورد آن در مالءعام و 149 مورد ديگر در زندان 

هاى حكومت اسالمى، صورت گرفته است.
شمار احكام صادره شده اعدام و احكام غيرانسانى ديگر نظير سنگسار و قطع اعضاى 
بدن در مالءعام نيز به طور بى سابقه اى در سال گذشته افزايش داشته است. در سال 
85، بيش از 630 حكم اعدام و سنگسار صادر شده كه نسبت به سال 84، پنج برابر 

بوده است.
در سال 85، همچنين بيش از 160 مورد حكم شالق در مالءعام به اجرا گذاشته شده 

كه حدود 5 برابر بيش از سال 84 است.
آمار دستگيرى ها در سال 85 نيز بيش از يك ميليون و 258 

هزار نفر بوده كه نسبت به سال 84، ده برابر شده است.
بازداشت شدگان اعتراضات اخير معلمان، كماكان در بند 209 
وزارت اطالعات نگهدارى مى شوند. گزارش ها حاكى است 
تاكنون  باشد،  مى  نفر  بر 10  بالغ  ها  آن  تعداد  كه  افراد  اين 
حاضر به پذيرفتن اتهامات خود و دادن تعهد نشده اند. اين در 
حالى است كه با وجود قول آزادى 44 معلم زندانى تا پيش 
از سال نو، تنها نام چند تن از اين معلمان در دست است و از 

مشخصات ساير بازداشت شده ها اطالعى در دست نيست.
اما با وجود اين همه سركوب و اختناق و وحشى گرى و صدور 
بى سابقه احكام غيرانسانى توسط حكومت اسالمى، كارگران 
و مردم آزادى خواه ايران، تنها در سال 1385، بيش از 4800 
مورد اعتصاب، تحصن، تجمع و درگيرى با نيروهاى سركوبگر 
حكومت اسالمى، برگزار شده است كه اين آمار بيانگر رشد و گسترش آزادى خواهى 

در جامعه ايران است.

و  جسمى  و  روحى  شكنجه  هرگونه  لغو  خواست  كه  است  ضرورى  شرايطى،  چنين  در 
اعدام و آزادى همه زندانيان سياسى، به يك حركت اجتماعى تبديل شود. تنها با يك 
نيروى اجتماعى مى توان جلو جنايات خكومت اسالمى را گرفت و اين خواست را هم 
چون ديگر خواسته هاى اقتصادى و اجتماعى به آن ها تحميل كرد. براى مثال مى توان 
در شهرهاى بزرگ و به ويژه تهران، مكان و زمان معينى را اعالم كرد كه هر هفته در آن 
مكان تجمعى در جهت لعو شكنجه و اعدام و آزادى همه زندانيان سياسى برگزار شود. 

برگرفته از تفسير رويدادهاى هفته تلويزيون كومه له اين شماره جهان امروز به جاى 8 صفحه در 12 صفحه منتشر مى شود. 


