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18  تير 
نقطه عطفى در

جنبش دانشجويى
 

در سحرگاه 18 تير 1378، مامورين سركوبگر 
دانشجويان  خوابگاه  به  اسالمى،  حكومت 
زحمى  و  دانشجو  يك  شدن  كشته  به  منجر  كه  بردند  يورش  وحشيانه  تهران  دانشگاه 
شدن دهها دانشجوى ديگر گرديد.بدنبال اين حمله وحشيانه نيروهاى حكومت به خوابگاه 
دانشجويان، دانشجويان سراسر كشور به حمايت از دانشجويان دانشگاه تهران، دست به 
اعتراضات وسيعى زدند.  اعتراض گسترده دانشجويان در تهران، حدود هفت روز ادامه 
و   دانشجويان  بين  نيز  تبريز  دانشگاه  ويژه  به  ديگر  شهرهاى  هاى  دانشگاه  در  يافت. 

مامورين حكومت درگيرى هاى شديدى روى داد.
18 تير و وقايع پس از آن، يك نقطه عطف تاريخى در جنبش دانشجويى 
ايران محسوب مى شود. پس از اين واقعه توهمات به حكومت و همه 
جناح هاى آن كم و كم تر شد و فضا براى فعاليت علنى دانشجويان 
نيروى  حركت  اين  در  گرديد.  مساعدتر  تر  بيش  چه  هر  سوسياليست 
جديدى در دانشگاه ها پا به عرصه فعاليت علنى گذاشت كه امروز اين 
سال  آذر  از 16  ويژه  به  دانشجويى  جنبش  هدايت  و  رهبرى  در  نيرو 
گذشته نقشى بارز ايفا كرده است. نيروى سوسياليستى كه در 16 آذر 
سال گذشته با شعارهاى برابرى طلبانه و رهايى بخش نظير «برابرى 
اتحاد»،  اتحاد  كارگر  سوسياليسم»، «دانشجو  باد  مرد»، «زنده  و  زن 
«مرگ بر ديكتاتور» و...، به ميدان آمد و امروز نيز با راه انداختن كمپين 
دفاع از محمود صالحى و مطالبات جنبش كارگرى عمال به پاى پيوند 

عميق جنبش دانشجويى با جنبش كارگرى رفته است.
ايجاد  به  تير  هجده  سالگرد  آستانه  در  اسالمى  حكومت  سركوبگران 

رعب و وحشت در دانشگاه ها افزوده اند تا به زعم خود مانع اعتراض دانشجويان در 
روز هجده تير شوند.

به عنوان مثال به گزارش آواى پلى تكنيك، براى 14 دانشجوى دانشگاه تبريز  احكام 
هاى  حركت  در  تهران،  تكنيك  پلى  دانشگاه  دانشجويان  است.  شده  صادر  سنگينى 
اعتراضى اخير دانشجويان نقش موثر و علنى خود را در مراسم روز دانشجو در 16 آذر 

و در روز حضور احمدى نژاد 20 آذر در پلى تكنيك با شعارهاى مرگ بر ديكتاتور و 
نژاد  احمدى  عكس  زدن  آتش  و  نيست  تو  جاى  تكنيك  پلى  فاشيست  جمهور  رئيس 
رئيس جمهور حال حاضر جمهورى اسالمى نشان دادند و به جهانيان اعالم كردند كه 
دانشجويان پلى تكنيك نيز در كنار كارگران و زنان مخالف حاكميت حكومت اسالمى 

هستند.
نيروهاى انتظامى حكومت اسالمى، براى مرعوب كردن دانشجويان، 9 نفر از دانشجويان 
دانشگاه پلى تكنيك را در بند 209 زندان اوين  تحت شديدترين شكنجه ها و آزار هاى 

جسمى و روانى قرار داده اند.
همچنين دانشجويان دانشگاه هنر، در چند روز گذشته با چندين حمله وحشيانه نيروهاى 
لباس شخصى و حراست دانشگاه مواجه شده و با باتوم و گاز فلفل مورد حمله قرار گرفته 
و تعدادى نيز براى مدت كوتاهى بازداشت شدند. همچنين دوازدهم تير 1386، حراست 
كميته  به  را  دانشگاه  اين  دانشجويان  از  نفر  تعداد 16  هايى  برگه  فرستادن  دانشگاه با 

انضباطى احضار كرده است. 
روز 18 تير جنايات حكومت پهلوى عليه دانشجويان و حرمت دانشگاه در 16 آذر سال 
پهلوى  حكومت  بار  زير   ،32 سال  همان  از  دانشجويان  كرد.  تجديد  ديگر  بار   ،1332
نرفتند و دانشگاه ها را به سنگر آزادى 
تبديل كردند و امروز نيز پس از هجده 
تير دانشجويان چپ و سوسياليست و 
كه  فراوانى  جسارت   با   آزاديخواه 
تاوان آن را نيز آگاهانه مى پردازند به 

ميدان آمده اند. 
  

از  امسال  تير  هجده  اعتراضات  در 
سانسور  لغو  بلند  صداى  با  بايد  جمله 
شرط  و  قيد  بى  آزادى  و  اختناق  و 
زندانى  زنان  كارگران،  دانشجويان، 
ها،  آن  عليه  غيرانسانى  احكام  لغو  و 
اخراج  و  دانشجويى  نشريات  آزادى 
ديگر  سوى  از  زد.  فرياد  را  ها  دانشگاه  از  غيره  و  حراست  و  بسيج  سركوبگر  نيروهاى 
كميپين آزادى محمود صالحى و دفاع از مطالبات كارگران را در دانشگاه ها ادامه داد. 
بدين گونه دانشجويان سوسياليست بار ديگر با در پيش گرفتن استراتژى اتحاد با جنبش 

كارگرى موقعيت خود در جنبش آزاديخواهانه ايران را تثبيت خواهند كرد.

همگرايى با آمريكا، استراتژى بيهوده!

براى حل بحران خاورميانه بايد 
حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين

 را به رسميت شناخت!
در صفحه 4

 شكست آمريكا در خاورميانه و بحران استراتژيك آن دامنگير جريانات ناسيوناليست كرد 
نيز شده است كه سرنوشت خود را به آينده آمريكا گره زده اند.           در صفحه 2

گزارش تظاهرات 
30 ژوئن 2007 
در استكهلم

در آستانه برگزارى 
كنگره نهم حزب كمونيست ايران !

كنگره نهم حزب در شرايطى برگزار مى شود كه حزب  از نظر سياسى در 
موقعيت مناسب ترى نسبت به حيات گذشته خويش قرار دارد و الزم است تا 
اين موقعيت را درک كرد و براى پيشروى هر چه بيشتر و تثبيت بهتر موقعيت 
ايران  كارگرى  جنبش  درون  در  و  طبقاتى  مبارزه  بطن  در  كمونيست  حزب 

در صفحه 12گام هاى آگاهانه و  اساسى ترى برداشت. 

در صفحه 8
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و  جنگ  را  عراق  جامعه  اجتماعى  و  سياسى  سيماى 
هد.  مى  تشكيل  بى دفاع  مردم  روزانه  كشار  و  خونريزى 
بيش از 700 هزار نفر مردم بى گناه قربانى سياست حاكم 
استراتژى  زيانبار  نتايج  شده اند.  ويرانگر  جنگ  اين  بر 
آمريكا تحت عنوان " دمكراتيزه كردن خاورميانه" باعث 
آواره  و  گناه  بى  مردم  از  نفر  هزار  صدها  شدن  قربانى 
از  جـامعه  اين  شيرازه  و  شده  نفر  ميليون   4 بيش  شدن 
ساكن  مردم  براى  اجتماعى  امنيت  و  است  پاشيده  هم 
نيست. "نظم  تصور  قابل  نزديك  آينده اى  در  كشور  اين 
كل  در  همچنين  بلكه  عراق  در  فقط  نه  آمريكا  نوين" 
منطقه خاورميانه باعث رشد و تقويت جريانات و گرايشات 
ارتجاعى اسالمى و ناسيوناليستى و دامن زدن به جنگ 

داخلى قومى و مذهبى بين شيعه و سنى شده است. 
كشتى ميليتاريسم آمريكا و متحدانش چنان به گل نشسته 
كردن  رام  و  اوضاع  كنترل  براى  آمريكا  دولت  كه  است 
جريانات قدرتمند اسالمى دست به دامن رژيم جمهورى 
اسالمى ايران شده؛ كه در عين حال با آن بر سر بحران 
غنى سازى اورانيوم در حال كشمكش است. دولت جورج 
بوش عمال مطابق طرح بيكر- هاميلتون پيش رفته و با 
و  شيعه  تندرو  گروهاى  با  همچنين  و  اسالمى  جمهورى 

سنى وارد مذاكرده و همكارى گرديده است.
است.  استراتژيك  و  جهانى  بحرانى  يك  آمريكا  بحران 
سياست آمريكا در همه كانون هاى بحرانى كه خود بانى 
آن بوده است شكست خورده و روياى "نظم نوين"، ژاندارم 
جهان شدن و به يگانه ابرقدرت جهان تبديل شدن آمريكا 
بعداز فروپاشى بلوک شرق بيش از پيش به سنگ خورده 
اين  همه   ... و  لبنان  فلسطين،  افغانستان،  عراق،  است. 
كانون ها در اثر دخالت و سلطه گرى ميليتاريستى آمريكا 
كه  اند  شده  تبديل  متشنجى  و  زا  بحران  مركز  چنان  به 
كه  آمريكا،  نفرى  هزار  صدها  ارتش  دست  از  آن  كنترل 
در عين حال به پيشرفته ترين سالحها نيز مجهز است، 

خارج شده است.
طرح "خاورميانه بزرگ" چيزى جز منطبق كردن پيشرفت 
اقتصادى كشورهاى خاورميانه با سياست هاى اقتصادى 
هيچ  و  نيست  آمريكا  سلطه  و  نظر  تحت  نئوليبراليستى 
مردم  هاى  توده  منافع  و  دمكراسى  گسترش  به  ربطى 
ندارد. نتايج عملى اين طرح براى توده هاى ميليونى در 
كشتار  آورگى،  و  جنگ  جز  به  چيزى  خاورميانه  منطقه 
رشد  و  اقتصادى  فالكت  و  فقر  گسترش  گناه،  بى  مردم 

ارتجاع و عقب افتادگى سياسى نبوده است. 

تبليغات شرفى و مهتدى
 براى جلب رضايت آمريكا

طلبى  سلطه  نتايج  مورد  در  فوقا  كه  مواردى  بر  عالوه 
از  برخى  سخنگويان  شد،  اشاره  آمريكا  نوين"  "نظم  و 
به  شرايطى  در  ايران  كردستان  در  سياسى  جريانات 
استراتژى  كه  روند  مى  ايران  در  آمريكا  دخالت  استقبال 
آمريكا در عراق و خاورميانه با شكست كامل مواجه شده 
و اعتراض عمومى عليه سياست هاى دولت امپرياليستى 

آمريكا در اقصى نقاط جهان و از جمله در خود آمريكا روبه 
گسترش روزافزون است. آنها در شرايطى به تبليغ سياست 
آمريكا  دولت  كه  پردازند  مى  كردها"  و  آمريكا  "دوستى 
براى نجات خويش از باطالق عراق و رام كردن شيعيان 
به رژيم جمهور اسالمى پناه برده و براى ادامه همكارى 
با  مستقيم  مذاكرات  دوم  دور  آستانه  در  عراق  مورد  در 
رژيم اسالمى ايران است؛ در يك همچون شرايطى است 
سخنگوى  عنوان  به  شرفى  حسن  و  مهتدى  عبداهللا  كه 
دو جريان سياسى كرد به طرفدارى از استراتژى آمريكا 
برخاسته و براى ايجاد سمپاتى در ميان مردم كردستان 
انسانى  و  سياسى  نتايج  پوشى  پرده  و  پراكنى  توهم  به 
فاجعه بار سياست هاى امپرياليسم آمريكا در اين منطقه 

پرداخته اند. 
انقالبى  سازمان  و  ايران  كردستان  دمكرات  حزب  سران 
از  دفاع  سياست  ابتدا  همان  از  كه  كردستان  زحمتكشان 
جنگ آمريكا در عراق و تبليغ استراتژى آمريكا به عنوان 
گذشته  سال  بودند،  كرده  پيشه  را  "دمكراسى"  آور  پيام 
نيز حضورا به بارگاه آمريكا در واشنگتن رفته و مصطفى 
هجرى و عبداهللا مهتدى تقاضايشان براى دخالت آمريكا 
در ايران را مستقيما نيز مطرح كردند اما عليرغم ادعايشان 
سرخورده و بدون نتيجه برگشتند. اكنون بار ديگر سياست 
فعال ترى را در اين زمينه شروع كرده اند. مصطفى هجرى 
اخيرا در سمينارى در شهر هولير صراحتا تبليغ مى كند كه 
معاون  شرفى  حسن  و  كنيم"  همكارى  آمريكا  با  "بايد 
ايشان در مصاحبه با روزنامه نيوز فاكس ادعا مى كند كه 
"مردم منطقه از حضور نيروى ارتش آمريكا خوشحالند" 
آمريكا   دولت  نقشه هاى  طراحان  رضايت  جلب  براى  و 
كند،  حمله  ايران  به  آمريكا  اگر   " كه  نمايد  مى  تاكيد 
چهار ميليون كرد كه مرزها را كنترل مى كنند از آن دفاع 
مى كنند". همچنين عبداهللا مهتدى در مصاحبه با راديوى 
سازمانش به جنبش جهانى عليه جنگ و شركت جريان 
چپ در آن حمله كرده و بر سياست فعاليت براى "جلب 
توجه آمريكا به مسئله كردها" تاكيد مى نمايد. (مصاحبه 
سايت  در  و  گرفته  انجام  كردى  زبان  به  مهتدى  عبداهللا 
بروسكه درج شده است و ترجمه مصاحبه حسن شرفى در 

سايت رنسانس موجود هست).
سران اين دو جريان كرد چشمان خود را به واقعيت هايى 
كه فوقا ذكر گرديد بسته و در تالش هستند كه سناريوى 
ارزان  سياست  اين  با  آنها  شود.  تكرار  ايران  در  عراق 
فروشى خود، پا در مسيرى نهاده اند كه آنها را عمال در 
كردستان  معترض  و  ناراضى  مردم  عمومى  منافع  مقابل 
و ايران قرار خواهد داد. استدالل هاى عبداهللا مهتدى و 
حسن شرفى در اين مصاحبه ها و تزئيناتى كه آنها براى 
كردها"  مسئله  به  آمريكا  توجه  "جلب  سياست  توجيه 

طراحى كرده اند، جاى توجه است.

 سنجش آمار  مهتدى از افكار عمومى كردستان 
عبداهللا مهتدى در مصاحبه خود ادعا مى كند كه "كردها 
حسن  و  مى كنند"  نزديكى  احساس  آمريكا  به  عموما 

شرفى نيز 4 ميليون كرد ايرانى را مرزبان قلمداد كرده و 
از جانب آنها وعده مى دهد كه "مردم كردستان از حمله 
نظامى آمريكا به ايران حمايت مى كنند". سئوال اينست 
كه براساس كدام سنجش و نظر خواهى واقعى و مستند 
منطق  كدام  اساس  بر  و  دهند  مى  ارائه  را  آمار  اين  آنها 
كردستان  مردم  عمومى  قضاوت  مورد  در  را  احكام  اين 

صادر مى كنند. 
دراين شكى نيست كه طرفدارى احزاب بورژوا ناسيوناليست 
تبليغات  و  عراق  در  آمريكا  گرى  سلطه  سياست  از  كرد 
روزمره آنها از راديو و تلويزيون بخشى از مردم كردستان 
را نسبت به دخالت آمريكا در ايران متوهم كرده و دچار 
سياست  اين  ادامه  با  آنها  و  است  كرده  كاذب  خوشبينى 
خود ضربات جبران ناپذيرى به آينده جنبش انقالبى مردم 

كرستان وارد خواهند ساخت.
حزب دمكرات كه تاريخا خود را نماينده ملت كرد و ادعا 
مى كرد كه از جانب 80 درصد از مردم كردستان پشتيبانى 
مى شود، كه البد در اثر انشعاب اخير و جدا شدن بخش 
اين  از  درصدى   50 تا   40 حداقل  آنها  نيروى  از  زيادى 
و  غيرواقعى  ادعاى  اين  از  اگر  اما  باشد.  شده  كم  آمار 
سازمان  پروازى هاى  بلند  و  دمكرات  حزب  گرايانه  قيوم 
جانب اين دو  آمارى كه از  بگذريم،  زحمتكشان  انقالبى 
يك  اساس  بر  بايست  مى  شود  مى  اعالم  كرد  سركرده 
معيار سنجشى تهيه شده و مستند باشد. آيا در اعتراضات 
كردستان  شهرهاى  در  گذشته  سال  سراسرى  و  عمومى 
ايران اين حمايت مورد نظر آنها به نسبت آمريكا نمايش 
داده شده است؟ آيا در مراسم و تظاهرات هاى مربوط به 
روز جهانى زن و اول ماه مه ابراز شده است؟ نه تنها در 
اين اعتراضات عمومى بلكه در هيچكدام از حركت ها و 
اعتراضات توده اى مردم ايران و كردستان ما شاهد اين 

سمپاتى و طرفدارى از آمريكا نبوده ايم. 
عمومى  افكار  از  شرفى  و  مهتدى  كه  تصويرى  اين  لذا 
افكار  واقعى  سنجش  نه  دهند  مى  ارائه  كردستان  مردم 
عمومى مردم كردستان و نه قضاوت و نظر مردم؛ بلكه 
بنام  كه  است  خودشان  احزاب  تمايل  و  اهداف  سياست، 
مردم كردستان بخورد جامعه مى دهند و به اين ترتيب 
همه و يا اكثريت آنها را دوست آمريكا و يا مرزبان غيور 
مدافع حمله نظامى آمريكا به ايران قلمداد مى كنند. و اين 
البته هيچ ربطى به قضاوت عمومى مردم كردستان ندارد 
كه قاعدتا مى بايست در اعتراضات جمعى و توده اى خود 
را نشان دهد و توسط يك مركز بى طرف سنجش افكار 

عمومى مورد ارزيابى قرار گيرد. 
آزمودن  را  آزموده  است،  برعكس  كامال  قضيه  منطقا 
با  دارند  حق  كامال  كردستان  و  ايران  مردم  خطاست، 
ترديد، بدبينى و بى اعتمادى به سياست آمريكا و دخالت 
آن در ايران بنگرند. در حاليكه فجايع عراق كه تنها باعث 
كشته شدن صدها هزار نفر شده بلكه شيرازه زندگى را در 

اين جامعه تماما ازهم پاشيده است؛ چرا بايد مردم 
داشته  آمريكا  به  نزديكى  احساس  كردستان 
باشند و مطابق كدام منافع و مصلحت سياسى 

همگرايى با آمريكا، استراتژى بيهوده!
       جالل محمدنژاد
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بايستى خواهان تكرار سناريوى عراق در ايران 
ناسيوناليست  جريانات  اين  سخنگويان  باشند؟ 
دفاع  به  نيز  گذشته  از  بيشتر  كه  مختارند  كرد 
از سياست آمريكا و تحريف و الپوشانى و عواقب زيانبار 
آن در جهان بپردازند، اما آنها نخواهند توانست به همين 
راحتى اين سياست خود را بعنوان نظر و قضاوت عمومى 

مردم كردستان جا زده و بخورد جامعه بدهند.

آيا آمريكا با دولت هاى سركوبگر
 مردم كرد دشـمنى دارد؟

بر  مبنى  خود  ادعاى  كردن  توجيه  براى  مهتدى  عبداهللا 
دانند"  مى  آمريكا  نزديك  را  خود  عموما  "كردها  اينكه 
اين  به  كردستان  مردم  تمايل  اين  كه  مى كند  استدالل 
خاطر است كه گويا دولت آمريكا با دولت هاى سركوبگر 
ممكن  مهتدى  اشاره  دارد.  دشمنى  منطقه  در  كرد  ملت 
است به اين مسئله باشد كه دولت آمريكا بر سر پرونده 
مربوط به غنى سازى اورانيوم با ايران درگير كشـمكش 
آمريكا  دولت  هرازچندگاهى  اينكه  و  است  سياسى 
تهديداتى را در تبليغات عليه دولت سوريه تكرار مى كند. 
و يا اينكه به دولت تركيه توصيه كرده است ارتش خود را 
در كردستان عراق مستقر نكند. همه اينها در چهارجوب 
مصالح و منافع دولت آمريكا و حفظ امنيت نيروهايش در 
اينست  سئوال  اما  است؛  توضيح  قابل  خاورميانه  و  عراق 
كه اين اختالفات آمريكا براى مثال با ايران و سوريه چه 

ربط مستقيمى به سرنوشت مردم كردستان ايران دارد؟ 
الزم است از آقاى مهتدى سئوال شود كه آيا اتفاقى افتاده 
است كه دولت آمريكا سياست فاشيستى دولت تركيه و 
باشد؟  كرده  محكوم  را  كردستان  مردم  مورد  در  سوريه 
دولت تركيه كه هم پيمان تاريخى و نزديك آمريكا است 
را  كشور  اين  ساكن  كرد  ميليون ها  فيزيكى  وجود  حتى 
منكر شده و براى از بين بردن آنها هزاران روستا و منطقه 
هزاران  و  كرده  يكسان  خاک  با  را  آنها  سكونت  محل 
نفر از مردم بى گناه را قتل عام كرده است؛ بدون اينكه 
حتى يكبار از جانب آمريكا سرزنش شده باشد. مگر دولت 
آمريكا خود يك پاى ثابت آموزش و تقويت ارتش تركيه 
در سركوب مردم كردستان نبوده است؟ آيا منطقى است 
كه مردم ستمديده در كردستان تركيه همه اين واقعيت ها 
گفته  طبق  حال  همان  در  اما  ببيند  خود  چشمان  جلو  را 
و  بدانند  آمريكا  دوست  را  خود  هم  باز  مهتدى  آقاى 

خواهان نزديكى با آن باشند؟
اينهمه  به  راجع  تاريخى  مقطع  هيچ  در  آمريكا  دولت  آيا 
سركوبگرى وحشيانه رژيم جمهورى اسالمى در كردستان 
ايران پنج كلمه در محكوميت اين رژيم جنايتكار ابراز نظر 
كرده است كه به قول آقاى مهتدى در يك سطح عمومى 
مورد خوشبينى و رضايت خاطر و احساس نزديكى مردم 

كردستان ايران قرار گيرد؟ 
اينجا نيز كامال برعكس، دولت آمريكا و متحدانش همه 
را  ها  دولت  اين  كه  كرد  خواهند  و  كرده  را  خود  تالش 
دهند.  نجات  عمومى  اعتراض  و  انقالب  ضربه  زير  از 
خاصى  ارزش  آمريكا  براى  وسط  اين  در  كردها  منافع 
تهديد  مورد  منافعش  كه  زمانى  تا  آمريكا  دولت  ندارد. 
كرد  دفاع  صدام  فاشيستى  رژيم  از  امكانات  همه  با  نبود 
را  امكان  اين  كردستان  مردم  به  نيز  سرنگونى  از  بعد  و 
رابطه  در  علنى  دادگاه  يك  در  را  حسين  صدام  كه  نداد 
با بمباران شيمايى حلبجه و انفال كردن صدها هزار نفر 
مردم بى گناه مورد محاكمه قرار دهند. آمريكا و متحدانش 

براى جلوگيرى از افشاى پرونده شان و  افشاى دستان 
آلوده خويش در جنايات صدام از پيشرفت اين پروسه و 

مداخله مردم شاكى عـمال ممانعت كردند.
ارائه تصوير غيرواقعى 

از جنبش ضد جنگ و جريان چپ
قابل  را  جنگ  ضد  ميليونى  جنبش  مهتدى  عبداهللا 
جنبش  اين  عليه  صراحتا  ديگر  بار  و  نمى داند  پشتيبانى 
اسالمى  اعتراض  آنرا  و  گرفته  موضع  جهانى  گسترده 
شركت  و  كند  مى  قلمداد  عربى  ناسيونالسيم  و  سياسى 
ضد  و  سياسى  لجاجت   " را  جنبش  اين  در  چپ  جريان 

آمريكايى گرى ايدئولوژيك" قلمداد مى كند. 
از  كه  گرايشاتى  و  اسالمى  بنيادگراى  جريانات  حضور 
با  مخالفت  به  ناسيوناليستى  و  مذهبى  ارتجاعى  موضع 
قابل  جنگ  ضد  جنبش  در  اند  برخاسته  آمريكا  سياست 
قدرتمند  جنبش  اين  كه  است  روشن  و  نيست  انكار 
جهانى ضرورى است كه صف خود را از ارتجاع اسالمى 
جنگ  عليه  را  خود  مبارزه  و  كرده  جدا  ناسيوناليستى  و 
افروزى و سلطه طلبى كشورهاى امپرياليستى مستقل از 

اين گرايشات دنبال كند.
اما اينكه عبداهللا مهتدى اعتراض ميليون ها نفر مردمى 
به  ويرانگر  جنگ  و  دارى  سرمايه  نظام  پيامدهاى  از  كه 
جان آمده و در صفوف ميليونى به خيابان ها مى آيند را 
اسالم سياسى و طرفدار طالبان مى شمارد يك تحريف 
به  معترض  انسان  ها  ميليون  منافع  عليه  تماما  و  آشكار 

نظام سرمايه دارى است. 
آمريكا  سياست  و  استراتژى  طرفداران  و  مهتدى  عبداهللا 
مجبورند براى توجيه دفاع خود از آمريكا و ايجاد سمپاتى 
در  امپرياليستى  هاى  نقشه  با  خود  پيمانى  هم  براى 
منطقه بدين شكل به تحريف واقعيات آشكار پرداخته و 
جنگ  عليه  اعتراض  جنبش  از  وارونه  كامال  تصوير  يك 

امپرياليستها و نظام سرمايه دارى ارائه دهند. 
عبداهللا مهتدى در اين مصاحبه اشاره مى كند كه جنبش 
اعتراض عليه جنگ آمريكا در ويتنام قابل پشتيبانى بود اما 
جنبش ضد جنگ در شرايط فعلى هيچ چيز قابل پشتيبانى 
ندارد. اين در حالى است كه ماهيت ضدامپرياليستى هر 
تاريخى،  متفاوت  شرايط  عليرغم  ها،  جنبش  اين  دوى 
اعتراض  صف  جنبش ها،  اين  هردوى  است.  يكى  كامال 
ميليونى عليه جنگ و سلطه گرى امپرياليست ها هستند 
و  مهتدى  عبداهللا  كه  اينست  كرده  فرق  كه  چيزى  اما 
همفكرانش امروز عمال خود را در مسير پيشرفت جنگ 
امپرياليست ها و نقشه هاى آمريكا در منطقه قرار داده اند 
و از اين زاويه ضديت آنها با جنبش ميليونى عليه جنگ و 

سرمايه دارى قابل درک است.
عبداهللا مهتدى دخالت جريان چپ در اين جنبش جهانى 
را اشتباه مى داند و فكر مى كند كه جريان چپ در سطح 
جهان دچار بحران است. ايشان زمانى كه از چپ ايران 
دفاع  و  اكثريت  و  توده  حزب  خيانت  كند،  مى  صحبت 
آنها از حمله رژيم به سفارت آمريكا را به ياد مردم مى 
اندازد. در اينجا نيز مهتدى جريان چپ ايران را تحريف 
كرده و كل جريان چپ و كمونيست كه عليه ضدانقالب 
و  گرفته  موضع  آن  هاى  سياست  و  اسالمى  جمهورى 
سر  پشت  امان  بى  و  پيگير  مبارزه  از  پرافتخارى  تاريخ 
اى  توده  همكارى  ايشان  گيرد.  مى  قلم  يكباره  را  دارد 
و اكثريتى ها با سپاه پاسداران در تعقيب انقالبيون را به 

عنوان اشتباه جريان چپ ايران تحليل مى كند.
ها  اكثريتى  كنگره  در  امروز  مهتدى  عبداهللا  اينكه 

شركت كرده و با آنها بيانيه هاى مشترک امضا مى كند، 
برهمگان روشن است؛ اما عبداهللا مهتدى نيك مى داند 
كه حزب توده و اكثريت از همان فرداى انقالب كه آنها با 
رژيم جمهورى اسالمى عليه كمونيست ها و طبقه كارگر 
بيعت كردند ديگر هيچگاه به عنوان جريان چپ محسوب 
نشده اند و ايشان اينجا در تالش بى ثمر است كه جريان 

چپ و كمونيست را بى اعتبار نمايد.
تاريخ  به  خود  پشت كردن  و  رويگردانى  مهتدى  عبداهللا 
كشور  سابقه  گرفتن  بدست  با  يكبار  را  كمونيسم  و  چپ 
سرمايه دارى شوروى مستدل مى كند و اينبار نيز حمله 
با  را  جنگ  ضد  جنبش  در  چپ  جريان  شركت  به  خود 
برجسته كردن توده اى و اكثريتى ها به عنوان چپ تزئين 

مى نمايد. 
جريان چپ و كمونيست امروزه بر تكليف و رسالت خود 
در تقويت جنبش جهانى عليه جنگ امپرياليستى و نظام 
سرمايه دارى آگاه است، اما پشت كردن عبداهللا مهتدى 
سابقه  از  رويگردانى  و  كمونيست  و  چپ  استراتژى  به 
از  حمايت  مسير  در  و  است  عيان  آنچنان  خود  تاريخى 
از  حتى  كه  است  كرده  پيشرفت  آنچنان  آمريكا  سياست 
اكثريتى ها نيز سبقت گرفته و در سراشيب اين انحطاط 

سياسى با سرعتى برق آسا در حال پرش است.

اما واقعيت امر چيست؟
و  خاورميانه  در  آمريكا  شكست  كه  اينست  واقعيت 
ناسيوناليست  جريانات  دامنگير  آن  استراتژيك  بحران 
كرد نيز شده است كه سرنوشت خود را به آينده آمريكا 
گره زده اند. بحران هاى داخلى حزب دمكرات و سازمان 
انقالبى زحمتكشان اساسا ريشه در همين بحران عميقى 
روبرو  آن  با  خاورميانه  در  متحدانش  و  آمريكا  كه  دارد 
هستند. متوسل شدن به سياست "جلب توجه آمريكا به 
بحران  تخفيف  براى  است  تالشى  اساسا  كردها"  مسئله 
سرپوش  براى  است  مرهمى  و  جريان  دو  اين  در  داخلى 
گذاشتن بحران استراتژى كه پاى آنها را گرفته است. اما 
اگر تالش هاى متعدد براى جبهه سازى هاى كردستانى 
به  شدن  وصل  و  آمريكا  استراتژيك  منافع  اساس  بر 
نتوانست  ايران  در  طلب  فدرال  ناسيوناليست  جريانات 
بحران استراتژيك مهتدى و هجرى را حل كند سياست 
نيز  كرد  مسئله  آمريكا به  كردن "توجه"  جلب  بر  تمركز 

احتماال بداد آنها نخواهد رسيد.
آمريكا  دولت  كه  كند  نمى  پنهان  مهتدى  عبداهللا 
و  ندارد  كردستان  مسئله  خصوص  در  روشنى  استراتژى 
سال  نسبت  به  كه  تغييرى  حداكثر  كه  مى كند  يادآورى 
گذشته كه ايشان به همراه هجرى آمريكا را به دخالت در 
ايران دعوت كردند، رخ داده است اينست كه "نخبگان" 
اند.  شده  خاورميانه  آينده  در  كردها  نقش  متوجه  آمريكا 
روى همين اساس است كه سياست اصلى كه مهتدى به 
كردها پيشنهاد مى كند اينست كه بايستى توجه آمريكا را 

به مسئله كرد جلب نمايند.   
ممكن  مهتدى  عبداهللا  براى  سياست  اين  كردن  فعال تر 
است اين خاصيت را داشته باشد كه بطور موقت هم شده 
بحران داخلى سازمانش را كمى فروكش دهد و سوژه اى 
جنبش  آينده  براى  اما  باشد،  آمريكايى  "نخبگان"  براى 
و  كننده  گمراه  و  زيانبار  كامال  سياست  يك  كردستان 

خطرناک است. 
و  استراتژى  به  كردستان  سرنوشت  زدن  گره 
خاورميانه  در  آمريكا  امپريالسيم  هاى  نقشه 
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آينده  براى  ناپذيرى  جبران  زيان هاى 
داشت  خواهد  بر  در  كردستان  جنبش 
و  راديكال  جريان  كه  است  روشن  و 
سوسيالسيت در ايران و در جنبش انقالبى كردستان 
بايد نقد و افشاى محتواى اصلى سياست مزبور را 

امر مستمر خود بداند.
سياست  رنگارنگ  مدافعين  پراكنى  توهم  عليرغم 
و  ايران  در  مبارز  مردم  و  آگاه  كارگران  آمريكا؛ 
سرنگونى  كه  هستند  آگاه  امر  اين  بر  كردستان 
رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمى و تامين منافع 
واقعى آنها نه در سايه رژه تانك هاى آمريكايى در 
و  همبستگى  و  اتحاد  نيروى  به  تنها  بكله  ايران، 
خواهد  متحقق  خودشان  مستقل  و  مستقيم  مبارزه 
شد و در اين راستا بانگ رساى اعتراض خود را با 
جنبش ميليونى عليه جنگ و سرمايه پيوند خواهند 

زد.   
 

و  خود  آزادى  براى  فلسطينى ها  كه  است  سال  شصت 
جنگ  كه  است  سال  شصت  مى كنند.  مبارزه  كشورشان 
خونين ميان آنان و نيروهاى سركوبگر اسرائيل در جريان 
است و شصت سال است كه فلسطينى ها از حقوق انسانى 
و اجتماعى خود محروم هستند. بويژه از سال 1967، دولت 
اسرائيل، سرزمين هاى بيش ترى را به اشغال خود درآورده 

است.
دولت اسرائيل، با حاميان بين المللى خود و در راس همه 
پى   عربى،  هاى  دولت  كفايتى  بى  آمريكا،  متحده  اياالت 
در پى مذاكرات و توافقات بين المللى و سازمان ملل را در 
رابطه با حل مسئله فلسطينى ها، به اشكال و بهانه هاى 
بمباران  تروريستى،  عمليات  از  و  شمرده  هيچ  به  مختلف 
هوايى و زمينى گرفته تا ويرانى خانه هاى فلسطينى ها با 
بولدوزر، طرح هاى هولناكى را براى نابودى و آوارگى مردم 

فلسطين به مرحله اجرا گذاشته است.
اسرائيل يك ميليون فلسطينى ساكن سرزمين هاى كرانه 
باخترى و نوار غزه در سال 1967 كه امروز به 3/5 ميليون 
سياسى،  اقتصادى،  حقوق  هرگونه  از  را  است  رسيده  نفر 
اجتماعى و فرهنگى محروم كرده است و كليه عرصه هاى 
زندگى فلسطينى هاى ساكن اين منطقه در زير كنترل و 
ارتش  ترتيب،  بدين  است.  داده  قرار  نظامى  شديد  نظارت 
خصومت  رابطه  گذشته،  دهه  چهار  طول  در  اسرائيل 
هستند  اشغالى  مناطق  ساكن  كه  فلسطينيانى  بين  آميزى 
شرايطى،  چنين  در  است.  آورده  وجود  به  اسرائيلى ها  و 
پايان دادن به اشغال، نخستين گام در جهت بهبود روابط 
فلسطينى ها و اسرائيلى ها است. اما دولت اسرائيل تاكنون 
و  سركوبگرى  و  برترى  احساس  از  است  نشده  حاضر 

اشغالگرى دست بردارد. 
با وجود اين كه دولت اسرانيل، بى حقوقى و محروميت هاى 
كمرشكنى را بر مردم فلسطسن تحميل كرده است، اما دولت 
آمريكا به خصوص از سال 1973، هر سال سه ميليارد دالر 
كمك نظامى در اختيار دولت اسرائيل قرار مى دهد. از اين 
رو اسرائيل، به بزرگ ترين زرادخانه جنگى آمريكا تبديل 
شده است. و دولت اسرائيل هر سال ميلياردها دالر صرف 
آمريكا،  دولت  واقع  در  مى كند.  ميليتاريسم  هاى  هزينه 
و  سياست ها  اعمال  براى  پايگاهى  عنوان  به  اسرائيل  از 

اهدافش در خاورميانه استفاده مى كند.

درگيرى هاى فتح و حماس و عواقب آن
سخت ترين  فلسطين  ديده  رنج  مردم  كه  شرايطى  در 
جنگ  اسرائيل،  حمالت  مى كنند.  سپرى  را  خود  روزهاى 
تمام عيار بين فتح و حماس، محاصره اقتصادى، گرسنگى 
و بيمارى، خشونت و تروريسم، مردم فلسطين را در وضعيت 
بسيار دشوار و غيرانسانى قرار داده است. در هفته هاى اخير 
در اثر درگيرى بين فتح و حماس و حمالت اسرائيل صدها 
نفر جان خود را از دست داده اند و هزاران نفر بى خانمان 
شده اند. ديدن تصاوير خشونت و جنگ و بدبختى و فالكت 
تكان  و  دلخراش  تلويزيونى  صفحات  در  فلسطين  مردم 

دهنده و غيرقابل تحمل است.  

بدنبال درگيرى ها بين فتح و حماس، محمود عباس، رييس 
تشكيالت خودگردان فلسطينى، حماس را به «كودتا» متهم 
كرد و روز پنج شنبه پانزدهم ژوئن 2007،  دولت اسماعيل 
هنيه نخست وزير را منحل نمود و يك روز پس از انحالل 
دولت وحدت ملى فلسطين، سالم فياض، يك سياستمدار 
دولت  كرد.  اضطرارى  كابينه  تشكيل  مامور  را  «مستقل» 

اضطرارى فلسطين، متشكل از 11 وزير است. 
وزير  عنوان  به   2005 تا   2002 هاى  سال  در  كه  فياض 
كرده،  فعاليت  فلسطينى  خودگردان  تشكيالت  در  دارايى 
سياستمدارى است كه پيش تر با صندوق بين المللى پول 
براى شفاف سازى اقتصاد مناطق فلسطينى همكارى داشته 

است.
قابل  پيروزى  از  پس  كوتاهى،  مدت  براى  حماس،  و  فتح 
ائتالفى  دولت   ،2006 ژانويه  انتخابات  در  حماس  توجه 

تشكيل دادند.
در حال حاضر فلسطين در تحوالت اخير عمال به دو بخش 
حال  همين  در  است.  شده  تقسيم  باخترى  كرانه  و  غزه 
از  اسرائيل  با  مذاكره  كننده  كميته  رئيس  عريقات،  صائب 
عريقات  هشدار داده است.  اوضاع انسانى در غزه  وخامت 
نيز  فلسطينى را  هاى  گذرگاه  مسئوليت  اين  بر  عالوه  كه 
از  غزه  فعال  كه  است: «هرچند  كرده  اعالم  دارد  برعهده 
در  با «كودتاچيان»  برخورد  در  ولى  است،  خارج  ما  دست 
آن جا سهل  انگارى نخواهيم كرد.» اين عضو بلندپايه فتح 
افزود: «سازمان هاى جهانى انسان  دوستانه در غزه اعالم 
وجود  منطقه  اين  در  زخمى  نفر   650 از  بيش  كرده  اند 
گزارش شده است.»  وخيم  دارند كه حال 55 نفر از آنان 
عريقات، همچنين خطاب به مردم غزه اعالم كرد: «شما 
بخش مهمى از فلسطين هستيد و ما در برابر شما احساس 

مسئوليت داريم.»
در يك گزارشى از درگيرى هاى داخلى فلسطين آمده است 
كه از دسامبر گذشته تنها در جنگ بين نيروهاى حماس 
نخست  هاى  هفته  در  تنها  كشته اند.  نفر   600 الفتح  و 
نفر   100 از  بيش  حماس  و  فتح  بين  غزه  درگيرى  هاى 

كشته شدند و نزديك به هزار نفر نيز زخمى گرديدند. 
نمايندگان  ژوئن،   26 شنبه،  سه  روز  وقايع  اين  بدنبال 
آمريكا، روسيه، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا - موسوم 
به گروه چهارجانبه صلح خاورميانه - در جلسه اى پيرامون 
و  اسرائيل  بين  صلح  برقرارى  براى  تالش  سرگيرى  از 

فلسطينيان را مورد بحث و بررسى دادند.
به  موسوم  متحده  اياالت  طرح  از  پس  چهارجانبه  گروه 
شده  تشكيل  سال 2002  در  خاورميانه»  صلح  راه  «نقشه 
است. اين نخستين جلسه گروه چهارجانبه صلح خاورميانه 
از زمان بحران اخير در سرزمين هاى فلسطينى است كه به 
استقرار دو كابينه جداگانه به رهبرى حماس و فتح در غزه 

و كرانه باخترى رود اردن منجر شده است.
ديويد ساترفيلد، معاون دستيار وزير خارجه آمريكا و الكساندر 
كالوگين، تريه رود الرسن، و مارک اوته، نمايندگان ويژه 

امور  در  اروپا  اتحاديه  و  ملل  سازمان  روسيه، 
خاورميانه در اين اجالس شركت داشتند.

اس ه س نشر
ر ست  مون حز 

ا حمد ر: هلمت  ب سر

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

 را براى ما ارسال كنيد.

صرفا  كه  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
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چاپ مى كند.
ذكر  با  امروز  جهان  مطالب  از  *استفاده 

ماخذ آزاد است.
با  جهان   امروز   *مسئوليت مطالب 
نويسندگان آن است و تنها مطالبى كه با 
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رسمى نشريه است.
* جهان امروز در ويرايش و كوتاه كردن 
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جهان امروز

  بهرام رحمانى

براى حل بحران خاورميانه بايد حق تعيين 
سرنوشت مردم فلسطين را به رسميت شناخت!
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شد  برگزار  حالى  در  چهارجانبه،  گروه  نشست 
كه رهبران اردن، مصر، تشكيالت خودگردان و 
اسرائيل در جلسه اى در مصر شركت كردند كه 
هدف از برگزارى آن تقويت موقعيت محمود عباس، رهبر 

فلسطينيان از جناح فتح، ارزيابى شده است.
نخست وزير اسرائيل گفته است دويست و پنجاه بازداشتى 

فلسطينى وابسته به جناح فتح را از زندان آزاد مى كند.
بدين ترتيب، اين دولت ها ظاهرا از دولت جديدى كه از 
سوى محمود عباس رييس خودگران فلسطين اعالم شده 
رهبرى  به  دولت  ديگر  سوى  از  مى كنند.  حمايت  است 
حماس كه محمود عباس آن را منحل اعالم كرده است 

به حاكميت خود در نوار غزه ادامه مى دهد.
حكومت  كه  است  كرده  اعالم  رسما  فتح  ديگر  سوى  از 
اسالمى ايران پشتيبان اصلى حماس در فلسطين است. 
حماس، روابط نزديك خود با حكومت اسالمى و دريافت 
كمك هاى مالى از آن را انكار نمى كند، اما در عين حال 

تالش مى كند كه خود را مستقل نشان دهد.
حكومت اسالمى ايران نيز به نوبه خود حمايت سياسى و 
مالى از حماس را نه تنها انكار نمى كند، بلكه سعى دارد در 
جوامع بين المللى به نوعى خود را حامى دولت فلسطين 

به رهبرى حماس معرفى كند. 
از اين رو، رسانه هاى وابسته به حكومت اسالمى، آشكارا 
از اقدامات حماس در نوار غزه حمايت مى كنند. اين در 
حالى است كه دولت تحت رهبرى اسماعيل هنيه در نوار 
غزه، دولت اضطرارى سالم فياض در كرانه باخترى رود 
خودگردان  دولت  رييس  عباس  محمود  توسط  كه  اردن 

فلسطين منصوب شده است را «غير قانونى» مى داند.
تاكنون سه كشور مصر، اردن و عربستان كه نقش مهم 
دولت  كنند،  مى  بازى  خاورميانه  مناقشه  در  تاريخى 
اضطرارى سالم فياض را به عنوان دولت قانونى فلسطين 
جمهور  رئيس  مبارک،  حسنى  و  اند  شناخته  رسميت  به 
مصر، حماس را به انجام «كودتا» در نوار غزه متهم كرده 
است. اكثريت كشورهاى عرب، به نوعى موضع اين سه 

كشور را تاييد كرده اند. 
در اين ميان، حكومت اسالمى ايران، كه خود شديدا تحت 
فشار جوامع بين المللى بر سر بحران هسته اى است، با 
غزه،  نوار  در  حماس  دولت  از  رسمى  و  صريح  حمايت 
داده  قرار  خود  مقابل  در  نيز  را  منطقه  عرب  هاى  دولت 

است. 
نوار غزه كه از نظر جغرافيايى نوارى 40 كيلومترى ميان 
درياى مديترانه و اسرائيل است، تحت محاصره نظامى و 

اقتصادى شديد اسرائيل قرار گرفته است. 
دولت  داخلى  امنيت  رئيس  دحالن،  محمد  ميان  اين  در 
ماليم  رفتار  درباره  عباس،  محمود  رهبرى  به  خودگران 
است  شده  حاضر  اسرائيل  كه  است: «اين  گفته  اسرائيل 
درآمدهاى مالياتى را در اختيار ما قرار دهد از سر احترام 
خواهند شكاف ميان نوار غزه و  نيست، آن ها فقط مى 

كرانه باخترى را زياد كنند.» 
جنگ سه روزه اعراب و اسرائيل 

و ادامه اشغال فلسطين
روز پنجم ژوئن 1967، نيرو هوايى دولت اسرائيل، جنگ 
مصرى  نظامى  هاى  پايگاه  عليه  بر  هوائى  حمالت  با  را 
به  مصر  كه  جنگى  هواپيماى   254 ميان  از  كرد.  آغاز 
هنگام جنگ ژوئن از دست داد در حدود 240 فروند آن 
همان روز اول منهدم گرديد. بدنبال اين حمالت هوائى 
صحراى  طريق  از  اسرائيل  ارتش  بر  تانك  لشكر  شديد، 

سينا تا كانال سوئز، به حركت درآمد. حمله ارتش اسرائيل 
اكتبر  تاريخ 29  در  فرانسه  و  بريتانيا  كمك  به  مصر،  به 

1956 هماهنگ شده بود. 
به  دير تر  كه  هم  اردن  و  سوريه  هوائى  نيروى  همچنين 
روز  اولين  در  سوريه،  شدند.  منهدم  مصر  طريق  همان 
را  اش  جنگى  هواپيماى  فروند  از 142  فروند  جنگ 45 
را  اش  جنگى  هواپيماى  فروند  از 22  فروند  اردن 18  و 

از دست دادند. 
بدين ترتيب، جنگ اسرائيل بر عليه مصر در تاريخ پنجم 
رسيد،  پايان  به  ژوئن،  نهم  تاريخ  در  و  شد  شروع  ژوئن 
هشتم  تاريخ  در  مصر،  دولت  كشيد.  طول  روز  سه  تنها 
ژوئن، طرح آتش بسى را كه از سوى سازمان ملل متحد 
پيشنهاد شده بود بى درنگ پذيرفت. اما نيروهاى نظامى 
دولت اسرائيل، هم چنان موقعيت نظامى خود را در پايان 
جنگ در سطح گسترده اى در كانال سوئز تحكيم بخشيد. 
جزيره  شبه  در  مصر  نظامى  لشكرهاى  از  بزرگى  بخش 
سينا در حمله ناگهانى تانك هاى اسرائيلى در بن بست 
قرار گرفتند. در اين ماجرا در حدود 10000 سرباز مصرى 
زخمى و 5500 نفر نيز اسير  كشته شدند و 20000 نفر 
در  رقمى  اسرائيلى  شده  كشته  و  زخمى  تعداد  گرديدند. 

حدود 275 كشته و 800 زخمى بود. 
كنترل  در  كامال  را  اردن  غربى  بخش  اسرائيل،  دولت 
خويش گرفت و در حدود 6000 نفر كشته و مفقوداالثر 
اردنى بر جاى گذاشت. در حالى كه اسرائيل در اين جنگ 

550 كشته و 2500 زخمى داشت. 
ارتش اسرائيل، در روز نهم ژوئن به بلندى هاى جوالن 
سوريه حمله كرد و شب هنگام دهم ژوئن قرارداد آتش 
بس به امضاء رسيد. ارتش اسرائيل در اين هنگام در حدود 
20 كيلومتر به مرزها نفوذ كرده بود. و سوريه بلندى هاى 
توانائى  از  اعظمى  بخش  هم  و  داد  دست  از  را  جوالن 
جنگى اش از بين رفت. در اين جنگ، سوريه 2500 كشته 
و 5000 زخمى داشت، در حالى كه اسرائيل، 115 كشته 

و 306 مجروح داشت. 
 - سكنه  ميليون   41،7 مجموع  در  با  عربى  دولت  چهار 
مصر، سوريه، اردن و عراق كه لشكرى ائتالفى را به اردن 
فرستاده بودند - حتى دو برابر سربازانى را هم در اختيار 
اختيار  در  اش  سكنه  ميليون  اسرائيل با 2،5  نداشتند كه 
داشت: 395000 نفر سرباز در مقابل 275000 نفر سرباز. 
براى كشورهائى كه گويا از 20 سال پيش آماده از بين 
بردن «دولت يهودى» شده بودند اين نظامي گرى عربى 
پائين  بسيار  نكردنى  باور  طورى  به  تجهيزاتش  درجه  و 
بود. افزون بر اين مصر در اين زمان بخشى قابل توجه از 
نيروهاى نظامى اش در يمن مستقر بود تا در جنگ داخلى 

آن جا ميانجى گرى كند. 

چنين   ،1967 سال  در  تسليحات  آمار  براساس 
عدد   1000 اسرائيلى  هاى  تانك  «تعداد  بود: 
كه 450 عدد آن مدرن بوده است، در حالى كه 
جبهه مخالف از 2450 تانك برخوردار بوده كه 
تعداد  درباره  است.  بوده  مدرن  آن  عدد   1550
به  اسرائيل  حمله  از  قبل  جنگى  هواپيماهاى 
فروند به  مصر و اردن و سوريه در حدود 760 

260 فروند به نفع سه دولت عربى بوده است.
توانائى  فاقد  سال 1967،  در  عربى  هاى  دولت 
حتى  ها  آن  بودند.  اسرائيل  عليه  بر  تهاجمى 
از  دفاع  در  هماهنگى  و  مشتركى  ريزى  برنامه 

خود نداشتند. 
در جنگ ماه ژوئن 1967، نوار غزه را كه تا آن 
زمان زير اشغال مصر قرار داشت و نوار غربى را كه سال 
اسرائيل  كنترل  به  بود،  شده  اشغال  اردن  توسط   ،1949
درآمد. اسرائيل در جنگ ماه ژوئن، بخش عربى اورشليم 
تحت  حقوقى  لحاظ  به   1980 سال  در  و  كرد  اشغال  را 

اشغال درآورد.
قرارداد اسلو در سال 1993، منعقد گرديد. در سال 1987، 
اولين جنبش انتفاضه در مناطق اشغالى فلسطين آغاز شد. 
در سال 1988، از درون سازمان هاى خودگردان تعاونى 
در نوار غزه حماس دست باال را گرفت كه در آغاز كار، 
ايجاد  و  ساف  تضعيف  خاطر  به  اسرائيل،  اشغالگر  دولت 
شكاف ميان فلسطينيان آن را تقويت مى كرد. قبل از آن 
نيز حماس و جهاد اسالمى، با يارى مستقيم و غيرمستقيم 

عوامل دولت اسرائيل پا گرفته بودند. 
در  بيرزيت،  دانشگاه  شناسى  جامعه  استاد  تامرى،  سليم 
واشنگتن  در  المللى  بين  مسايل  عالى  مطالعات  آكادمى 
نشريه  در  ژوئن   - مه  تاريخ  به  كه   (1988 (فوريه 
رابطه  درباره  است  شده  Middle East Report درج 

گروه هاى اسالمى با اسرائيل چنين گفته است: «... ما از 
مواردى اطالع داريم كه دستگاه هاى امنيتى اسرائيلى با 
جريانات اسالمى همكارى داشته اند. به عنوان مثال در 
به  اسرائيل   ،1970 دهه  در  جليله  در  واقع  الفحم»  «ام 
گروه هاى اسالمى سالح مى رسانيد. در اين كه برخى از 
اين گروه ها سالح ها را به اعضاى الفتح تحويل داده و 
يا فروخته اند چندان مطمئن نيستم. هنگامى كه مسئله 
رو شد، تمام ماجرا منجر به خلق افتضاحى در وزارت دفاع 
كه  اين  بدون  اسرائيل  امنيت  سازمان  غزه،  در  گرديد... 
دخالتى بنمايد اجازه داد كه اخوان المسليمن، به انجمن 
هالل اهمر و كمونيست ها حمله كنند. طى دو مورد در 
آتش  به  را  الكلى  مشروبات  هاى  فروشگاه  ها  آن  غزه، 
بنابراين،  نكرد.  كارى  هيچ  امنيت  سازمان  و  كشيدند، 
روشن است كه اسرائيلى ها به جريانات اسالمى به عنوان 
ابزارى در نبرد عليه ناسيوناليسنم فلسطينى مى نگريستند. 
از سال 1984 - 1983 اين تصوير تغيير كرد، و دو اتفاق 
روى داد. در غزه جريانات اسالمى، از لحاظ تشكيالتى و 
كسب سمپاتى توده اى، شروع به رشد كردند. همچنين، 
شروع  ها  آن  كه  باشد  مربوط  اين  به  نكته  اين  شايد  و 
الفتح  داخل  در  همچنين  كردند....  سياسى  صحبت  به 
است،  غربى  كرانه  در  زيرزمينى  جنبش  بزرگ ترين  كه 
الفتح  خود  است.  موجود  اسالمى  جريانات  به  سمپاتى 
جريان  يك  ايدئولوژيك.  جريان  چند  از  است  مخلوطى 
معين آن سمپاتى زيادى به شاخه مذهبى دارد. بنابراين، 

آن  شاهد  اكنون  آنچه  كه  كنم  مى  فكر  من 
هم  كه  است  اضداد  وحدت  از  شكلى  هستيم 
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نتايج مثبت و هم منفى خود را دارد. خوب است 
به اين دليل كه حداكثر ميزان وحدت مورد نياز 
شود  مى  ناشى  اين  از  اش  منفى  عوارض  است. 
كه  اند  كرده  افتخار  اين  به  همواره  كه  ها  فلسطينى  كه 
جامعه اى غيردينى و جنبش غيرمذهبى هستند، امروز با 

خمينى گرايى آلوده مى شوند.»
در چنين شرايطى، سازمان آزاديبخش فلسطين در سال 
1988 با شتاب فراوان در الجزيره تاسيس حكومت مستقل 
در  عرفات  آن  از  پس  ماه  يك  كرد.  اعالن  را  فلسطينى 
مقابل مجمع عمومى سازمان ملل سخنرانى كرد. عرفات 
رفتند  اسرائيل  دولت  مقامات  با  مذاكره  پاى  به  ساف  و 
مذاكرات،  اين  نتيجه  در  بود.  آن  بانى  نروژ  دولت  كه 
قرارداد اسلو امضاء شد و ساف موجوديت اسرائيل را نيز 

به رسميت شناخت.
اما حماس موجوديت اسرائيل را به رسميت نشناخت. با 
پيروزى حماس در 25 ژانويه 2006، در انتخابات، جوامع 
بين المللى فلسطين را در محاصره اقتصادى قرار دادند و 
لغو آن را به رسميت شناختن موجوديت اسرائيل از سوى 

حماس گره زدند.
مبارزه كارگران فلسطينى و نيروى
 كار ارزان كارفرمايان اسرائيلى

كارگران  طبقاتى  مبارزه  بر  ملى  مسئله  كه  چند  هر 
جنبش  وجود،  اين  با  اما  است  انداخته  سايه  فلسطينى 
كارگرى در مناطق اشغالى تشكل هاى خود را به وجود 
آورده اند و نفش به سزايى نيز براى رهايى از زور و ستم 

و اشغال اسرائيل ايفا مى كنند.
رهبرى  به  «ساف»،  فلسطين  بخش  آزادى  سازمان 
كارگرى  جنبش  قدرت  به   ،1976 از  پس  عرفات،  ياسر 
معطوف شد كه در سرزمين هاى اشغالى فعال و پيشرو 
كارگرى  تشكيالت  عنوان  به  تر  بيش  بخش  اين  بودند. 
خلق  جبهه  شد.  مى  شناخته  فلسطين  كمونيست  حزب 
كه  بود  از «ساف»  سازمان  اولين  فلسطين،  آزادى  براى 
فعاليت  كارگرى شد. در سال 1976،  عرصه  مبارزه  وارد 
دادند.  تشكيل  را  داوطلبانه 1976»  كار  مستقل «كميته 
و  زنان  ميان  در  بعد  هاى  سال  در  مشابهى  كميته هاى 

دانشجويان نيز به وجود آمد.
فلسطين  بخش  آزادى  سازمان  كه  است  ذكر  شايان 
ناسيوناليستى،  گرايشات  از  متشكل  اى  جبهه  «ساف»، 
سكوالر و كمونيستى بود. از اين رو، يكى از ريشه هاى 
فلسطينى  نيروهاى  امروزى  داخلى  هاى  درگيرى  اصلى 
و  نقد  مورد  جبهه  اين  طوالنى  هاى  سياست  در  بايد  را 

بررسى قرار داد.
و  زنان  كارگرى،  تشكل هاى  اخير  سال هاى  در 
دانشجويان، حركت هاى اعتراضى و توده اى مهمى را در 
سرزمين هاى اشغالى سازمان دهى و رهبرى كرده اند. در 
حالى كه بيش ترين كارفرمايان در سرزمين هاى اشغالى، 
فلسطينى هستند اما آن ها در سركوب جنبش كارگرى، 
چه به صورت نهان و چه آشكار با اشغالگران فلسطينى 
همكارى كرده اند. بنابراين، سرمايه و سرمايه دار به غير 
از سودآورى سرمايه و استثمار نيروى كار به چيز ديگرى 

فكر نمى كند. 
اثر  در  اسرائيل  اقتصاد   ،1967 جنگ  از  پس  واقع  در 
كمك هاى اقتصادى و نظامى اياالت متحده آمريكا به 
سرعت توسعه يافت. يكى از نتايج اين توسعه اقتصادى 
افزايش تقاضا براى نيروى كار ارزان بود. مناطق اشغالى 
بود  ارزان  نيروى  زيادى  تعداد  داراى  فراوان،  جمعيت  با 

اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى،  حقوق  گونه  هيچ  از  كه 
كار  نيروى  نيازهاى  عظيم  نيروى  اين  نبودند.  برخوردار 

ارزان اسرائيل را اشباع كرد.
و  غربى  ساحل  كارگران  آمار  براساس   ،1985 اوايل  در 
غزه در اسرائيل جمعا نود هزار نفر بود. پنجاه هزار نفر از 
ساحل غربى و چهل هزار نفر از نوار غزه. سرمايه داران 
اسرائيلى با انتقال بخشى از توليدات خود به سرزمين هاى 
اشغالى زنان و كودكان را به كار مى گرفتند. اسرائيل، به 
خصوص در بخش ساختمانى و كشاورزى به نيروى كار 

ارزان فلسطينى وابسته است.
كار  نيروى  براى  تقاضا  افزايش  با   ،1967 سال  از 
فلسطنين ها، كارگران زن نيز در سطح وسيعى وارد بازار 
كار شدند. زنان فلسطينى، در بخش كشاورزى و صنايع 
سرمايه  شدند.  گمارده  كار  به  خدمات  بخش  و  پوشاک 
گذاران اسرائيلى، به دليل نيروى كار بسيار ارزان، ترجيح 
مى دادند كه حتى  تاسيسات خود را در مناطق اشغالى برپا 
دارند. اما پس از ركود اقتصادى اسرائيل در سال 1974، 
كارفرمايان صنايع نساجى خود را به بخش عربى در خود 
اسرائيل انتقال دادند. در نتيجه تعداد زيادى از زنان شاغل 
بيكار شدند. در سال 1983، طبق آمار تعداد زنان شاغل 

فلسطينى 28900 نفر كارگران بود. 
بودند  شاغل  اسرائيل  خاک  در  كه  فلسطينى  كارگران 
عمدتا  كارگران  اين  بودند.  مواجه  زيادى  مشكالت  با 

كارگران روزمره بودند.
ها  اردوگاه  در  صبح  اوليه  ساعات  از  فلسطينى،  كارگران 
و روستاهاى خود در ساحل غربى و غزه تجمع مى كنند 
وسايل  يا  و  بارى،  هاى  ماشين  اتوبوس،  با  جا  آن  از  و 
شخصى به سر كار مى روند. عصر پس از كار به خانه خود 
برمى گردند. در واقع كارگران فلسطينى در سرزمين هاى 
بايد  اجبارا  كارگران  شوند.  مى  محسوب  آواره  نيز  خود 
روزانه ده ها پست بازرسى پليس و ارتش اسرائيل را پشت 

سر بگذارند كه همواره با تحقير و توهين مواجه هستند.
ساكنين  براى  اسرائيل،  دولت  غيرانسانى  قانون  طبق 
مناطق اشغالى ممنوع است كه از ساعت يك شب تا پنج 
صبح در داخل اسرائيل بمانند. آن هايى كه اين ممنوعيت 
را رعايت نمى كنند همواره در معرض خطر دستگيرى و 
زندان و اخراج از كار قرار مى گيرند. اما با اين وجود در 
گزارشى توسط كنست (پارلمان اسرائيل) در سال 1985، 
كارگرانى كه اين ممنوعيت را رعايت نمى كنند تنها در 

تل آويو تعداد آن ها 50000 نفر مى رسد.
اين آمار نشان مى دهد كه همبستگى وسيعى بين كارگران 
اسرائيلى و فلسطينى در جريان است. شكى نيست كه اين 
همبستگى كارگرى هر چه بيش تر رشد و اعتالء پيدا كند 
از  رهايى  براى  فلسطين  مردم  اميد  نيز  نسبت  همان  به 
ظلم و ستم و سركوب و استثمار دولت اسرائيل بيش تر 

مى شود.

راه حل چيست؟
فلسطين راه حل ديگرى جز راه حل كارگرى سوساليستى 
ندارد. با نگاهى ساده به اعمال و اهداف و سياست هاى 
گرايشات ناسيوناليستى و مذهبى مى توان به اين نتيجه 
رسيد كه اين گرايشات تاكنون نه تنها نتوانسته اند يك 
راه حل انسانى را در مقابل جامعه قرار دهند، بلكه همواره 

عامل سيه روزى مردم فلسطين نيز بوده اند.
مردم  تر  بيش  چه  هر  داخلى  جنگ  خصوص  به  اكنون 
خطرات مداوم جانى و مالى قرار  فلسطين را در معرض 
داده است. از اين رو هر تالشى در راستاى صلح كه به 
جنگ اسرائيل عليه مردم فلسطين، جنگ داخلى، تحريم 
اقتصادى و آوارگى مردم فلسطين پايان دهد، بايد مورد 
حافظ  نيروهاى  استقرار  گيرد.  قرار  پشتيبانى  و  حمايت 
صلح سازمان ملل در منطقه، يكى از راه هايى است كه 
پى  در  پى  حمالت  جلوى  حدودى  تا  تواند  مى  احتماال 
اسرائيل، درگيرى هاى داخلى و ادامه محاصره اقتصادى 
را بگيرد. اما متاسفانه عملكرد دولت هاى امپرياليستى و 
ويژه  به  ها،  آن  دست  در  ابزارى  عنوان  به  ملل  سازمان 
در  صلح  روند  به  كمكى  چندان  تاكنون  آمريكا،  دولت 
ها  دولت  اين  از  كدام  هر  زيرا  است.  نكرده  منطقه  اين 
به دنبال منافع اقتصادى، سياسى و امنيتى خود در امور 
خاورميانه دخالت مى كنند و به نوعى رقابت هاى خود را 

براى تحكيم موقعيت خود پيش مى برند. 
هر  است.  دردناک  بسيار  فلسطين،  مردم  وضعيت  حقيقتا 
احترام  هايش  آزادى  و  حقوق  و  موجوديت  به  كه  فردى 
مى گذارد نمى تواند در مقابل حمالت پى در پى نيروهاى 
هوايى و زمينى دولت اسرائيل به شهرها و شهرک ها و 
جنگ  و  درگيرى  و  سو  يك  از  فلسطينى  هاى  اردوگاه 
داخلى فرقه هاى مذهبى و ملى از سوى ديگر را محكوم 
برنخيزد.  فلسطينى  شهروندان  حقوق  از  دفاع  به  و  نكند 
و  سركوب  همه  اين  شايسته  جامعه اى  و  انسان  هيچ 
گرفتار  فلسطين  مردم  كه  نيست  دهشتناک  حقوقى  بى 
را  خود  دوستى  انسان  فرد  هر  شك  بى  است.  شده  آن 
سهيم  فلسطين  مردم  محروميت  و  رنج  و  درد  در  عميقا 

مى داند. 
شهروندان فلسطينى چندين دهه است كه گرفتار دولت 
و  نظامى  نيروهاى  هستند.  اسرائيل  اشغالگر  و  سركوبگر 
امنيتى اسرائيل، همواره شهروندان فلسطينى را در اسارت 
حمايت  با  دورانى  كه  حماس  ديگر  سوى  از  دارند.  خود 
آمده  وجود  به  اسرائيل  دولت  غيرمستقيم  و  مستقيم 
به  از  پس  ويژه  به  اى،  منطقه  و  جهانى  تحوالت  با  بود 
اين  سوى  به  ايران،  در  اسالمى  حكومت  رسيدن  قدرت 
حكومت متمايل شده است. حكومت اسالمى ايران، مهم 
ترين حكومت حامى گروه هاى اسالمى در لبنان، عراق، 
و  عربى  ديگر  كشورهاى  و  فلسطين  تركيه،  افغانستان، 
غيره است و همواره به آن ها كمك هاى مادى و معنوى 

مى رساند.
كه  دلخراشى  وضعيت  اين  اصلى  مسبب  صورت  هر  در 
مردم فلسطين دچار آن شده اند دولت اسرائيل با حمايت 
و پشتيبانى همه جانبه اياالت متحده آمريكا است. اساسا 
دولت آمريكا، از اسرائيل به عنوان پايگاهى براى كنترل 
سالح هاى  زرادخانه  اسرائيل  مى كند.  استفاده  منطقه 
آمريكاست.  جمعى  كشتار  و  شيميايى  و  اتمى  مخرب 

دولت هاى عربى نيز تاكنون هيچ حمايت جدى 
همه  اند.  نياورده  عمل  به  فلسطين  مردم  از 
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خود از اين  منافع و مصالح  راستاى  تنها در  آنها 
و يا آن گروه فلسطينى حمايت مى كنند. در اين 
اصلى  قربانيان  فلسطينى  عادى  مردم  و  شهروندان  ميان 
و  عربى  كفابت  بى  هاى  دولت  هاى  باخت  و  ساخت  اين 
آمريكا و اسرائيل و غيره هستند. از اين رو، دولت اسرائيل 
حتى  و  گذاشته  پا  زير  بالفاصله  را  صلحى  طرح  هرگونه 
قطعنامه هاى سازمان ملل را نيز به هيچ شمرده است. زيرا 
قرار  پيگير  و  جدى  فشار  تحت  جهان  و  منطقه  سطح  در 

نگرفته است.
مسئله فلسطين، آن سيرى را كه دوره قرارداد اسلو و حتى 
«نقشه راه» جرج دبليو بوش، طى مى كرد، پس از فاجعه 
11 سپتامبر و اشغال عراق، به بن بست رسيد. اكنون دولت 
آمريكا كه در باتالق عراق گير كرده است و طرح هايش در 
انداختن  رود، راه  نمى  پيش  سهولت  خاورميانه به  رابطه با 
جنگ داخلى در فلسطين به نفع شان است. از سوى ديگر 
از  عرب  ناسيوناليسم  و  سو  يك  از  ايران  اسالمى  حكومت 
سوى ديگر از تحوالت خاورميانه سهم خود را مى خواهند. 
با وجود اين كه حكومت اسالمى در سطح بين المللى، در 
رابطه با بحران اتمى تحت فشارهاى ديپلماتيك قرار دارد 
عراق به بازى  ماجراى  حكومت را در  فعال اين  آمريكا  اما 
گرفته است، حكومت اسالمى آن را نقطه قوتى براى خود 

مى داند.
مسلم است كه حل ريشه اى بحران فلسطين و به طور كلى 
كارگرى  گرايش  آمدن  ميدان  به  گرو  در  خاورميانه  آينده 
در  طلب  برابرى  و  خواه  آزادى  و  راديكال  و  سوسياليستى 
فلسطين و اسرائيل و حمايت بين المللى از اين گرايش است. 
بايد مردم فلسطين به نيروى خود و حاميان بين المللى اش 
اتكاء كنند. گرايشات ناسيوناليستى و مذهبى تاكنون نه تنها 
راه  هرگونه  با  بلكه  اند،  نياورده  ميان  به  انسانى  حلى  راه 

حل هايى كه فلسطين را رها سازد مخالفت كرده اند.
مردم آزادى خواه و برابرى طلب اسرائيل و فلسطين هيچ 
جنگ و دشمنى و خصومتى با همديگر ندارند. مردم آزادى 
خواه هر دو كشور مى دانند كه عامل اصلى اين همه جنگ 
و خصومت و كشتار دولت اسرائيل است. گروه هاى سياسى 
و  هوايى  وحشيانه  حمالت  ساز  زمينه  همواره  نيز  اسالمى 
گروه  بار  هر  اند.  بوده  فلطسين  به  اسرائيل  ارتش  زمينى 
هاى اسالمى، چند خمپاره را به سوى اسرائيل پرتاب كرده 
اند بالفاصله دولت اسرائيل آن را  براى حمله همه جانبه 
به مردم فلسطين دستاويز قرار داده است. از اين رو  با به 
طبيعى شان  حق  فلسطين  مردم  استقالل  شناختن  رسميت 
فكر  به  يا  و  دهند  تشكيل  را  خود  مستقل  دولت  كه  است 

يك دولت مشترک اسرائيلى - فلسطينى باشند.
خروج  پايدار  صلح  سوى  به  گام  نخستين  صورت  هر  در 
همه نيروهاى اشغالگر اسرائيل از سرزمين هاى فلسطين و 
به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين و 

دولت مستقل آن هاست.
ترين  پيچيده  و  ترين  مهم  از  يكى  فلسطين،  مسئله  حل 
مسئله در بحران خاورميانه است. از اين رو، براى حل بحران 
به  را  فلسطين  مردم  سرنوشت  تعيين  حق  بايد  خاورميانه 
كارگرى  جنبش  اگر  همه  از  تر  مهم  و  شناخت!  رسميت 
همبستگى  و  اتحاد  در  اسرائيلى  و  فلسطينى  سوسياليستى 
به  را  خود  انترناسيوناليستى  و  طبقاتى  آلترناتيو  همديگر  با 
بين  واقعى  آرامش  و  صلح  استقرار  برسانند،  ظهور  عرصه 

دوكشور قطعى خواهد بود.

ادامه وحشى گرى هاى حكومت اسالمى 
بر عليه فعالين جنبش كارگرى و جنبش زنان

كارگران  سنديكاى  رئيس  نايب  مددى"،  "ابراهيم   *
سه  روز  كه  حومه،  و  تهران  اتوبوسرانى  واحد  شركت 
حكومت  انتظامى  ماموران  سوى  از  ماه  تير   12 شنبه 
چهارشنبه  روز  بود،  شده  بازداشت  ضدكارگر  اسالمى 

بدون اعالم هيچ اتهامى آزاد شد.
بر اساس اعالم فعاالن سنديكاى كارگران شركت واحد 
 12 شنبه  سه  روز  صبح  حومه،  و  تهران  رانى  اتوبوس 
تيرماه 1386، دو نفر از فعاالن سنديكاى شركت واحد از 

سوى ماموران حكومت بازداشت شده بودند.
"ابراهيم مددى"، نايب رئيس سنديكاى شركت واحد و 
"سيد رضا نعمتى"، روز سه شنبه جهت پيگرى وضعيت 

كارگران تعليقى شركت واحد به اداره كار  مراجعه كرده 
كالنترى  ماموران  توسط  دليلى  هيچ  بدون  كه  بودند 

بهارستان بازداشت شدند.
به دنبال بازداشت "ابراهيم مددى" و  "سيد رضا نعمتى"، 

كارگران شركت واحد، هشدار دادند كه در صورت عدم 
مقابل  در  چهارشنبه  روز  سنديكا،  فعال  دو  اين  آزادى 

دادگسترى تهران تجمع خواهند كرد.

* شعبه  15 بى دادگاه حكومت اسالمى در تهران، روز 
فعالين  از  دوست"،  اقدام   "عاليه  تيرماه   13 چهارشنبه 
جنبش زنان را به سه سال و چهار ماه زندان و بيست 

ضربه شالق محكوم كرد.
 22 تجمع  در  شركت  دليل  به  زنان  جنبش  فعال  اين 
خرداد سال 1385 در ميدان 7 تير تهران، به اقدام عليه 

"امنيت كشور" متهم شده است.
جنبش  فعاالن  ديگر  از  على"،  "دالرام  نيز  اين  از  قبل 
زنان از سوى دستگاه قضايى حكومت اسالمى به زندان 

و شالق محكوم شده بود.

www.cpiran.org

www.komalah.org

سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كو مه له

از سايت هاى حزب كمونيست ايران
 و كومه له ديدن كنيد

www.komala.tv
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ژوئن   10 تاريخ  به  ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  كميته 
2007 طى اطالعيه اى فراخوان تظاهراتى را در تاريخ 30 ژوئن در شهر 

استكهلم سوئد با خواست هاى زير اعالم نمود.
محمود صالحى و همه فعالين كارگرى دستگير شده بايد فورا آزاد شوند!، حكم 5 سال 
زندان تعزيرى منصور اسانلو لغو بايد گردد!، همه زنان مبارز و دانشجويان دستگير شده 
تشكل  جمله  از  ايران،  كارگران  المللى  بين  حقوق  گردند!،  آزاد  شرط  و  قيد  بدون  بايد 
مستقل كارگرى، برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه، اعتصاب، آزادى هاى سياسى و 
گونه  هر  و  گردد  بايد  لغو  جنسى  آپارتايد  شود!،  شناخته  رسميت  به  كارگرى  تجمعات 

تبعيض اقتصادى، سياسى و اجتماعى عليه زنان بايد برچيده شود!
            در زير گزارش برگزارى و قطعنامه اين تظاهرات را مالحظه مى كنيد:

گزارش تظاهرات 30 ژوئن 2007 در استكهلم

تظاهرات روز 30 ژوئن در استكهلم، بخشى از كمپين وسيع مبارزه براى آزادى محمود 
صالحى، چهره سرشناس جنبش كارگرى ايران و آزادى همه زندانيان سياسى و از جمله 
زنان و دانشجويان مبارز و مردم آزادى خواهى بود كه در چند هفته اخير دستگير شده 

اند.
در واقع موقعيت جنبش هاى اجتماعى و رهايى بخش در ايران روزبروز در حال گسترش 
كارخانه ها،  در  ايران  جامعه  تحوالت  بطن  امروز  واقعى  معناى  به  است.  پيشروى  و 
دانشگاه ها، امكان عمومى و اعتصابات و اعتراضات خيابانى مى تپد. در خارج كشور نيز 

همه نيروهاى آزادى خواه و چپ و كمونيست 
به  را  جهان  عمومى  افكار  توجه  دارند  وظيفه 
حمايت و پشتيبانى از مبارزه و مطالبات بر حق 
اين جنبش ها جلب نمايند. بايد از تشكل هاى 
كارگرى، احزاب و سازمان هاى چپ، نهادهاى 
انسان دوست خواست كه اقدامات جدى ترى 
را بر عليه جنايات و سركوب و اختناق حكومت 
ابتدايى  اين  بگذارند.  اجرا  مرحله  به  اسالمى 
و  خواه  آزادى  مردم  كه  است  انتظارى  ترين 
هم  از  ايران  كارگر  طبقه  همه  پيشاپيش  در 

طبقه اى هاى خود در سطح جهان دارند.
از  دفاع  در  مختلفى  زواياى  از  سخنرانان  تظاهرات  اين  در 
محمود صالحى، جنبش كارگرى، جنبش زنان، دانشجويان، 
طلب  حق  هاى  جنبش  ديگر  و  كردستان  انقالبى  جنبش 
ارتجاعى  هاى  سياست  و  جنايت  افشاى  به  و  راندند  سخن 
حكومت اسالمى پرداختند. در طول تظاهرات در خيابان هاى 
ها  ده  روى  بر  كه  شعارهايى  طريق  از  استكهلم،  مركزى 
باندرول و پالكارد و همچنين تصاوير محمود صالحى حمل 
بايد  آزاد  صالحى  «محمود  نظير  شعارهايى  هم  و  شد  مى 
سركوب  گردد!»، «به  بايد  آزاد  زندانى  گردد!»، «دانشجوى 
شود!»،  داده  پايان  جنسى  آپارتايد  و  زنان  سيستماتيك 
باد  «سرنگون  گردد!»،  بايد  آزاد  سياسى  زندانيان  «همه 
و  بلندگو  طريق  از  و...،  ايران»  اسالمى  تروريستى  حكومت 

آزادى  و  معروف  خوانندگان  از  سرودهايى  پخش  و  شد،  مى  زده  فرياد  تظاهركنندگان 
خواه همچون جان لنون، بيورن افزليوس، ترسى چاپمن پخش مى شد و توجه مردم شهر 

استكهلم را به خود جلب كرده بود.
برنامه هاى تظاهرات 30 ژوئن 2007 استكهلم به شرح زير بود:

- پس از خوش آمدگويى، فهرست برنامه هاى تظاهرات توسط رفقاى مجرى برنامه 
«صديقه محمدى» و «سهيال تركيه»، به زبان هاى فارسى و سوئدى اعالم گرديد. بعد 
آن  در  تظاهرات  اهداف  كه  ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  كميته  اطالعيه  آن  از 
فرموله شده بود، بزبان سوندى قرائت گرديد، سپس «كاله آتشين»، با صداى گرم خود 

سرود انقالبى و دل نشينى را ارائه نمود. 
حزب  كشور  خارج  كميته  و  مركزى  كميته  عضو  محمدنژاد»،  «جالل  آن  بدنبال   -
كمونيست ايران، در اين رابطه سخنرانى نمود و ضمن افشاى اهداف حكومت اسالمى 
ايران از دستگيرى محمود صالحى بر ضرورت تداوم مبارزه براى آزادى ايشان و همه 

از  و  نمود  تاكيد  رابطه  اين  در  كارگرى  و  چپ  نيروهاى  همكارى  و  سياسى  زندانيان 
اتحاديه هاى كارگرى و نهادهاى مترقى و آزادى خواه درخواست نمود كه عليه جمهورى 
اسالمى موضعگيرى كرده و آزادى محمود صالحى و ساير زندانيان سياسى را خواستار 

شوند.
- پس از آن «پر اوكه وسترلوند»، از مسئولين «حزب عدالت سوسياليستى» (افنسيو) 
همبستگى  گسترش  امر  بر  صالحى،  محمود  آزادى  از  حمايت  ضمن  و  نمود  سخنرانى 

بين المللى انگشت گذاشت.
در  و  گفت  سخن  كارگرى،  جنبش  فعال  و  سابق  سياسى  زندانى  آشنا،  فرخنده   -
صحبت هايش ضمن ارج گذاشتن به مبارزه شجاعانه محمود صالحى بر ضرورت ادامه 
تاكيد  رابطه  اين  در  انقالبى  و  چپ  نيروهاى  وظيفه  و  وى  آزادى  براى  مبارزه  كمپين 

نمود.
- پيام كتبى حزب چپ سوئد، قرائت گرديد. در اين پيام حزب چپ ضمن حمايت از 
آزادى محمود صالحى و دفاع از حقوق دمكراتيك كارگران ايران، عليه هرگونه دخالت 

آمريكا در مبارزات مردم آزاديخواه ايران موضع گرفت.
منوچهر ماسورى، از حزب كمونيست كارگرى ايران سخنرانى كرد و به سهم خود   -
بر گسترش مبارزه عليه حكومت اسالمى و ادامه كمپين آزادى محمود صالحى و ساير 

دستگيرشدگان تاكيد نمود.
- در ادامه اين برنامه، عباس گويلى، پيام همبستگى و حمايت كلوب كارگران بخش 
خدمات(كمونال) از محمود صالحى و مطالبات كارگران ايران را به سمع حضار رساند. 

- همچنين كلوب 119 كارگران حمل و نقل سوئد و سنديكاليست هاى سوئد نيز از اين 
تظاهرات پشتيانى كردند.

راهپيمايى  كالى،  توسط  انترناسيونال  سرود  خواندن  از  پس 
اين  با  اما  بود  بارانى  استكهلم  هواى  كه  حالى  در  شد.  آغاز 
وجود، جمع زيادى از مردم آزادى خواه و مدافع جنبش هاى 
ايران  كمونيست  حزب  اعضاى  و  دوستداران  و  طلب  برابرى 
كه همچنين از شهرهاى ديگر سوند و فنالند نيز براى شركت 
در اين تظاهرات به استكهلم آمده بودند با باندرول هايى كه 
حمل مى كردند و شعارهايى كه فرياد مى زدند به راهپيمايى 
ميدان  در  دادند.  ادامه  استكهلم  مركزى  هاى  خيابان  در 
اين  پايان  محل  در  يعنى  توريت)  (مينت  سوئد  پارلمان  جلو 
تظاهرات، قطعنامه اى به زبان هاى فارسى و سوئدى قرائت 
انداز «سرنگون  طنين  شعارهاى  با  و  گرديد 
«محمود  اسالمى»،  تروريستى  حكومت  باد 
بايد  آزاد  سياسى  زندانيان  همه  و  صالحى 
سه  مدت  به  كه  تظاهرات  اين  و...،  گردد» 

ساعت طول كشيد به پايان رسيد. 
محمود  آزادى  براى  كه  است  تاكيد  به  الزم 

صالحى و در حمايت و پشتيبانى از مبارزه 
كارگران ايران تاكنون صدها تشكل كارگرى 
و سازمان و احزاب چپ و نهادهاى انسان 
نوشتن  با  مختلف  كشورهاى  از  دوست 
حكومت  سران  به  اعتراضى  نامه هاى 
اسالمى، خواهان آزادى محمود صالحى و 
به رسميت شناختن حقوق بين المللى كارگران ايران شده اند. تظاهرات استكهلم نيز 
گوشه اى از اين كمپين گسترده محسوب مى شود كه ضرورى است تا آزادى محمود 

صالحى و بقيه زندانيان سياسى ادامه پيدا كند.
او،  مدافع  وكيل  صالحى،  محمود  دوستان  و  خانواده  تالش  نيز  كشور  داخل  در 
تشكل هاى مستقل كارگرى و دانشجويان چپ و سوسياليست دانشگاه هاى تهران و 
غيره به عناوين مختلف ادامه دارد. قطعا مبارزه پيگير جنبش كارگرى و ساير حركات 
اعتراضى و جنبش هاى اجتماعى برابرى طلب در داخل كشور، از توان و ظرفيت بااليى 
برخوردار هستند كه نه تنها حكومت اسالمى را به عقب نشينى وادار سازند تا محمود 
آزاد  سياسى  زندانيان  همه  و  اجتماعى  هاى  جنبش  شدگان  دستگير  همه  و  صالحى 

سازند، بلكه به جهل و جنايت و استثمار اين حكومت نيز پايان دهند.
اين  برگزارى  مسئولين  و  ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  كميته  عنوان  به  ما، 

تظاهرات در استكهلم، از حضور فعال همه شركت كنندگان در اين تظاهرات 
نهايت تشكر را داريم.               كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
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قطعنامه تظاهرات 30 ژوئن 2007 در استكهلم

مبارزه و مقاومت مردم جان به لب رسيده ايران عليه حكومت جنايتكار اسالمى ادامه 
مبارزه  سركوب  در  قدرت  ابزارهاى  همه  بكارگيرى  عليرغم  اسالمى،  حكومت  دارد. 
كارگران، زنان، دانشجويان و ساير اقشار معترض، نتوانسته است صداى اعتراض حق 

طلبانه آن ها را خفه كند.
كارگران ايران، مبارزات خود عليه حكومت اسالمى و سرمايه داران را گسترش داده در 
اين پيكار مستمر ساير جنبش هاى اجتماعى را تحت تاثير قرار داده اند. تالش وسيع 
فعالين كارگرى براى ايجاد اتحاد و تشكل مستقل كارگرى به يك روند برگشت ناپذير 
در ايران تبديل شده است. زنان مبارز عليرغم سركوب، سنگسار و زندان به مبارزه خود 
ادامه داده اند. دانشجويان و معلمان مبارز حركت آزاديخوهانه خود را تداوم بخشيده اند. 
حكومت ديكتاتورى اسالمى در ايران، كشكمش اتمى و تهديدات آمريكا را به بهانه اى 
براى تعرض سبعانه و سركوب كارگران و حركت هاى اعتراضى قرار داده و جامعه ايران 
را براى مردم آزادى خواه به يك جهنم واقعى تبديل كرده است. كارگران ايران نه تنها 
از حق تشكل و اعتصاب محروم هستند، بلكه حتى دستمزد ناچيز آن ها با تاخير چند ماه 
نيز پرداخت نمى شود و موج بيكارى هر روزه معيشت آن ها را تهديد مى كند. آپارتايد 
جنسى جمعيت ميليونى زنان ايران را از هر گونه حقوق سياسى و اجتماعى محروم كرده 
ارتجاعى  طرح  عنوان  تحت  معترض  و  مبارز  زنان  از  نفر  صدها  اخير  هفته  چند  در  و 
معلمان  و  دانشجويان  اعتراض  اند.  شده  كشيده  بازجويى  به  حجابى"  بد  عليه  "مبارزه 
شوند.  مى  كشيده  زندان  به  آن  فعالين  و  شده  مواجه  پليس  وحشيانه  سركوب  با  مبارز 
هزاران كودک در ايران بدون سرپرست در خيابان ها زندگى كرده و در سنين ابتدائى 
زندگى اشان به كارهاى سخت و نامناسب وادار مى شوند. كارگران و مهاجرين افغانى 

عليرغم ميل خود به جامعه جنگ و ويرانى افغانستان كوچ داده مى شوند.
زندانى كردن فعالين كارگرى يك سياست مداوم حكومت ضدكارگرى اسالمى بوده و 
اكنون نيز با هدف ايجاد رعب و وحشت و جلوگيرى از برگزارى مراسم مستقل اول ماه 
مه، محمود صالحى، فعال سرشناس جنبش كارگرى ايران را پشت ديوارهاى زندان قرار 
داده و در شرايط بسيار بد جسمانى و بيمارى شديد كليه، برخالف همه موازين بين المللى 
حتى از حق ديدار با دكتر و معالجه پزشكى محروم كرده و منصور اسانلو را به 5 سال 

زندان تعزيرى محكوم كرده است.

مردم آزاديخواه! سازمان ها و نهادهاى كارگرى، چپ و انسان دوست!

زندانى كردن محمود صالحى و فعالين كارگرى و آزادى خواه به اسارت كشيدن كل 
طبقه كارگر و زيرپا گذاشتن حقوق اوليه مردم كارگر و تحت ستم ايران از جانب حكومت 
اسالمى است. آزادى محمود صالحى و همه زندانيان سياسى مسئوليت كارگران ايران، 
مردم آزادى خواه و مدافعان جنبش كارگرى در سطح بين المللى مى باشد. قدرت مبارزه 
متحدانه كارگران ايران و حمايت و همبستگى گسترده در سطح جهان در گذشته نيز 
مبارزه  پرتو  در  تنها  نيز  بار  اين  است.  كرده  وادار  نشينى  عقب  به  را  اسالمى  حكومت 
متحدانه و همبستگى يكپارچه در داخل و خارج كشور مى توان محمود صالحى و ساير 

مبارزين دستگير شده را از زندان آزاد كرد.
ما در اين تظاهرات شركت داريم تا بانگ رساى مطالبات كارگران، زنان و مردم آزادى 
خواه ايران را به گوش جهانيان برسانيم و نهادهاى بين المللى مدافع حقوق كارگرى و 
سازمان هاى مترقى و انسان دوست را فرا بخوانيم كه حكومت اسالمى ايران را براى 

تحقق خواست هاى زير تحت فشار بگذارند:
1- آزادى بدون قيد و شرط محمود صالحى و لغو حكم زندان منصور اسانلو!

2 - آزادى همه زنان و دانشجويان و معلمان دستگير شده در اعتراضات اخير!
3 - آزادى همه زندانيان سياسى! 

4 - برسميت شناختن حقوق بين المللى كارگران ايران، از جمله تشكل مستقل كارگرى، 
برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه، اعتصاب، آزادى هاى سياسى و تجمعات كارگرى!

اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى،  تبعيض  گونه  هر  شدن  برچيده  و  جنسى  لغوآپارتايد   -5
عليه زنان!

سرنگون باد حكومت اسالمى ايران!
زنده باد همبستگى و مبارزه متحدانه براى آزادى محمود صالحى 

و همه زندانيان سياسى
30 ژوئن 2007

 - سوسياليست  و  چپ  سازمان هاى  و  احزاب   - گروهى  رسانه هاى   - به:  رونوشت 
اتحاديه هاى كارگرى- كنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد كارگری - سازمان جهانى كار

ايران – سقز
آقاى اريك لى عزيز!

زير   Labour Start كه  ارزشمندى  كمپين  خاطر  به  مى خواهم  نامه  اين  طريق  از 
سرپرستى شما و براى رهائى محمود براه انداخته است، تشكر كنم. شما به چندين زبان 
كيس محمود را معرفى كرده و براى آزادى او جلب حمايت كرده ايد. البته اين كمپين 
به سهم  خود باعث جلب توجه به كارگران ايران، مبارزه و شرايط آنها شده است. اين 
كمپين يك جنبه ديگر هم دارد كه دوست دارم به آن اشاره كنم. اين يك حقيقت آشكار 
است كه ما كارگران دست در دست طبيعت خالق همه نعمات هستيم. اما سرمايه داران 
سهم بخور و نميرى را براى ما باقى گذاشته و بقيه را چپاول مى كنند. آنها فقط با زندان 
كردن  كوتاه  براى  ما  مبارزه  از  كه  نيست  ما  نگهداشتن  پراكنده  و  كشتار  و  شكنجه  و 
آن  طبق  كه  كرده اند  تحميل  جامعه  بر  را  فرهنگى  آنها  مى كنند.  جلوگيرى  دستشان 
كارگران غير محترم و آنها محترمند. آنها ارتش عظيمى از قلم به مزدان، گنده دهنان، 
كاسه ليسان، فريبكاران و دست بوسان دارند كه اين فرهنگ را روزانه باز توليد مى كنند. 
كمپين شما بخشى از تالش ما كارگران است كه مى خواهد براى جامعه روشن كند كه 
قضيه برعكس است. محمود صالحى ها محترمند و نه ستمكاران. محمود صالحى ها 

قابل پشتيبانى هستند و نه سرمايه داران.

دنيايى كه سرمايه داران براى ما ساخته اند دنياى مملو از استثمار، تبعيض، جنگ، جنايت، 

ديكتاتورى دروغ، دزدى و نابرارى است. به همين جهت دنيائى پر از تلخى است. اما اين 
تلخى را آزاد زنان و مردانى شيرين مى كنند كه در سراسر دنيا عليه اين نظام و مصائبش 
در سطوح گوناگون مى ستيزند. شما و كسانى كه به پشتيبانى از محمود و از اين طريق 
به حمايت از كارگران برخاسته ايد جز اين آزادگان هستيد. دستگيرى محمود و ستمى 
كه در زندان بر او روا مى دارند دردناک است و دردش همچون خارى در قلب من خليده 
است، اما اين حمايت هاى داخلى و خارجى از آالم من و فرزندانم مى كاهد. من امروز 
گل  مى گويد  كه  داريم  اصطالحى  ايران  در  ما  خوشحالم.  و  سرافراز  دردمندى  اوج  در 
بى خار نباشد. من مى گويم خار بى گل هم نباشد. اگر سرمايه داران استثمار، استبداد، 
شكنجه، زندان، تحقير، توهين و خود پرستى دارند. كارگران هم تاريخى مملو از مبارزه 
عليه استثمار، شكنجه، زندان، تحقير، توهين و خود پرستى دارند. در برابر آن خارها ما 
اين گلها را داريم. بستان ما رنگين است. اما بدليل پراكندگى ما، دورى ما از همديگر و 
بى خبريمان از وضع همديگر گلها بدرجات زيادى پايمال خارها هستند. اما مبارزه ادامه 
دارد. مبارزه محمود، كمپين شما و تمام تالش هاى داخلى و خارجى براى رهائى بخشى 

از اين مبارزه و آن بستان رنگين است. سرفراز باشيد.
مخلص شما : نجيبه صالح زاده

25 ژوئن 2007 

نامه نجيبه صالح زاده  همسر محمود صالحى به مسئولين كمپين جهانى ليبراستارت
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از  يكى  كه  بمبئى  شهر  در  سينگ"  "مانموهان  آقاى  هند  وزير  نخست  قبل  چندى   
و  تاجران  حضور  در  آيد  مى  بحساب  هندوستان  تجارى  و  مالى  مراكز  مهمترين 
سرمايه داران اين كشور گفت: نبايد متموالن و توانمندان، كشاورزان و فقراى اين كشور 

را فراموش كنند! 
طبق گزارش آقاى واسوانى خبرنگاربخش انگليسى زبان BBC مانموهان سينگ در 
سخنرانيش برخى از سرمايه داران مشهور و پرنفوذ دستگاه حكومتى را مورد خطاب قرار 

داده بود. قسمت هائى از سخنرانى آقاى سينگ در گزارش مذكور اينچنين آمده:
دشوار  و  بد  وضعيت  به  دارد  جا  بيشتر،  سود  كسب  انديشه  ضمن  سرمايه  «صاحبان 
را  بسيارى  اخير  سنوات  در  اقتصادى  رشد  بيافكنند!  نظرى  نيز  جامعه  محروم  طبقات 
شده،  مملكت  اين  در  كننده  مصرف  طبقه  ظهور  به  منجر  و  كرده  ثروتمند  شهرها  در 
اين مصرف كنندگان مى خواهند درآمدهاى خود را در مراكز جديد فروش كه در سراسر 
اينجا   ) جامعه  پائين  طبقات  به  كم  كم  هنوز  ثروت  اين  اما  كنند.  خرج  روئيده  كشور 
منظور نخست وزير هند كشاورزان است) مى رسد كه بيش از شصت درصد از جمعيت 
ها  «ميليون  بود:  گفته  همچنين  نامبرده  دهند».  مى  اختصاص  خود  به  را  هندوستان 

كشاورز هندى با كمتر از دو دالر در روز زندگى مى كنند».!!!  
صعودى  بود: «سير  كرده  تصريح  هايش  صحبت  ديگر  بخش  در  وزير  نخست  سينگ 
اختالف درآمدها به حس نارضايتى دامن مى زند و موجب خشم و نفرت شديدى مى 
گردد و همانگونه مستحضريد اين قضيه بارها باعث شكل گيرى تظاهرات و اعتراضات 

گسترده در سراسر هند  شده است.»
اقتصادى  هاى  بحران  دريافت  مى توان  سينگ  مانموهان  آقاى  سخنرانى  در  دقت  با 
- سياسى و اجتماعى اين مستعمرۀ سابق بريتانيا با گذشت چندين دهه از استقالل آن 
كماكان بقوت خود باقيست. در اينكه نفوس باالى هند و رشد روزافزون جمعيت و يا 
بالياى طبيعى مانند خشكسالى، قحطى، بيمارهاى كشنده و واگيردار (حصبه، وبا) هراز 
چند گاهى بر گرفتارى هاى اين سرزمين هفتاد و دو ملت افزوده و مى افزايد جاى هيچ 
جدلى نيست. با اين تفاصيل بسيار سطحى نگرانه و ساده لوحيست چنانچه فقط اين 
فاكت ها را بعنوان مشكالت هند برشمرد. گذشته از واقعيت شرايط  بد جوى، جمعيت 
زياد، به تاراج رفتن ثروت هاى آن در قديم توسط استعمار انگليس، توسعه نيافتگى و ... 
عامل اصلى و عينى در پيدايش وضعيت فالكت بار براى اكثريت شهروندان اين كشور 
سيستم سياسى- اقتصادى حاكم مى باشد. در زير سايه منحوس همين مناسبات و شيوه 
توليدى است كه ساالنه صدها هزار كودک، پير و جوان و زن و مرد در حاشيه شهرها و 

روستاها از گرسنگى، نبود بهداشت و امكانات اوليه زندگى جان مى سپارند.
 بعد از گاندى و جواهر لعل نهرو هر يك از رهبران هند بكرات در اين باب داد سخن 
سر داده اند با اين اوصاف تا بحال قدمى در راه رفع مصائب طبقات زير دست جامعه 
برنداشته اند. كداميك از اينان بجز خوش خدمتى به طبقات باالدست برآن بوده تا بارى 

از دوش توده هاى محروم و بدبخت شهر و روستاى هندوستان بردارد؟
اگر آقاى سينگ صداقت دارد چرا در موعظه هايش از ارتشاء و فساد ادارى در دولت، 

پليس و دستگاه قضائى چيزى نمى گويد؟ دولت هند هم بمانند بيشتر رهبران ممالك 
در حال توسعه به پيروى از دستورات امپرياليست ها، بانك جهانى و صندوق بين المللى 
پول مصمم هستند تا به هر ترتيب ممكن مسير توسعه اقتصاد سرمايه دارى را از طريق 
اجراى برنامه هاى نئوليبرالى بپيمايند، بنابراين در عالم واقع ايراد اين حرف ها مفهومى 

غير از خدعه و نيرنگ نمى تواند داشته باشد.
دولتشان  و  هند  بورژوازى  هراس  و  آشفتگى  دارندۀ  بيان  هائى  گفته  چنين  درحقيقت، 
هاى  توده  و  كارگران  آمدن  بميدان  از  ايران  دارى  سرمايه  اسالمى-  رژيم  همچون 
و  خوارى  رشوه  و  ادارى  فساد  عدالتى،  بى   طبقاتى،  استثمار  و  ستم  عليه  زحمتكش 
چپ  احزاب  آور  شرم  سكوت  و  غيبت  رغم  على  كشور،  اين  در  روزه  هر  تبعيضات 

پارلمانتاريست و رفرميست هندى است. 

پاپوآ گينه نو
درآستانه انتخابات ملى در پاپوآ گينه نو، شهرهاى اين كشور چهره حكومت نظامى بخود 
گرفت. دليل اين مسئله زد و خوردها و نيز تقلب هائى بود كه پنج سال پيش در زمان 
رأى گيرهاى مشابه در اين كشور روى داد. آنچه مالحظه مى فرمائيد ترجمه گزارشى از 

آقاى فيل مرسر است. اين گزارش در تاريخ 25 ژوئن تهيه شده.

در  پليس  افسر  هزاران  ديد.  خواهد  بخود  را  پليس  عمليات  بزرگترين  انتخابات  اين   »
سراسر كشور مستقر مى شوند. افراد پليس از پشتيبانى ارتش برخوردار مى گردند. توجه 

ويژه به نواحى هايلند (كوهستانى) مبذول شده است.
هايلند  استان  غرب  پايتخت  در  هاگن  كوه  به  سربازان  لشگر  نخستين  هفته  اين  آخر 
رسيدند. وظيفه آنان ممانعت از تكرار هرج و مرجى است كه در سال 2002 به آخرين 
انتخابات لطمه زد. بيشتر كرسى ها به علت بى حرمتى، ارعاب و تقلب بى اعتبار اعالم 
گرديد. بيست و پنج نفر كشته شدند. آراء تقلبى و صندوق هاى دستكارى شده توسط 

هواپيما حمل و به مكان هاى ديگرى انتقال يافتند.
نشانه هاى تيرگى روابط قبل از انتخابات پديدار گرديده است. جناح ها و احزاب رقيب 
در كوه هاگن با يكديگر تصادم و برخورد كرده اند و چندين نفر از ساكنين اين منطقه 

با كارد و تبر زخمى شده اند. 
 آقاى"MICHAEL SOMARE"   نخست وزير پاپوآ گينه نو با اطمينان مى گويد 
انتخابات و رأى دادن آتى آزاد و منصفانه خواهد بود. الزم  به ذكر است حدود سه هزار 

كانديدا براى تصاحب صد و نه كرسى پارلمان با هم رقابت دارند.»
احزاب  هم  و  دولت  هم  كه  اينست  از  حاكى  نو  گينه  پاپوآ  در  رويدادها  اين  مشاهدۀ 
اپوزيسيون جهت حفظ قدرت و برترى در دستگاه هاى اجرائى و قانونگذارى و يا دست 
يافتن بدان ها از هيچ عمل شنيع و غير انسانى اى كوتاهى نخواهند كرد. متأسفانه در 
اين مناقشات، دوز و كلك بازى ها و كردارهاى غيرمتمدنانه، توده هاى مردم متضرر مى 
گردند و دود اين نوع رفتارهاى زشت و خارج از شأن انسان به چشم اكثريت ساكنان 

اين سرزمين مى رود. 

بى شك در اين كشور و در ديگر كشورهاى سرمايه دارى دنيا (پيشرفته و درحال توسعه) 
سيادت  به  متحدانه  اى  مبارزه  و  همبستگى  با  شدگان  استثمار  و  كارگر  طبقه  بايستى 
بورژوازى خاتمه داده و سپس با تأسيس حكومت خود دموكراسى واقعى را مستقر سازند. 

تنها از اين راه كل بشريت به سعادت، نيك بختى و آرامش مى رسد.     
  

  ترجمه : فرشيد شكرى
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ساعت 19 تا 22 به وقت اروپا
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گزيده اى از جهان از نگاه آمار      تهيه و تنظيم  از افشين كوشا
 

 هزينه هاى نظامى مرگ و مير ناشى از جنگ 
•  در طول قرن بيستم 200 جنگ با 200 ميليون كشته رخ داد.

•  از پايان جنگ دوم جهانى تا سال 1992 بيش از 149 جنگ در جهان اتفاق افتاده و 
در نتيجه 23 ميليون نفر كشته شده اند.

•   طى دهسال از 1996 تا 2006، 4 ميليون نفر كه بيشتر غير نظامى بودند در جنگها 

جان خود را از دست دادند. 
دولت  به  متعلق  پايگاه   700 مختلف،  كشورهاى  در  نظامى  پايگاه   1000 از    •

آمريكاست. 
•  بودجه نظامى دولت آمريكا به تنهايى معادل همه كشورهاى ديگر جهان است.  

اختيار  5 كشور  جهان در  تسليحات در  فروش  درصد از كل  •  در سال 2004، 81  
صنعتى بوده است. 

•  هزينه هاى نظامى در سال جارى در جهان ششصد برابر هزينه هاى آموزشى در جهان 
مى باشد.  

هزينه  روز  شود. 9  مى  هزينه  سازى  مرگ  براى  هزينه  دالر  ميليارد  روزه 2/2  هر    •

تامين  جهان  محروم  كودكان  همه  بهداشت  و  تحصيل  غذا،  تا  كافيست  جهان  نظامى 
شود. 

•  با 250 ميليارد دالرى كه امپرياليسم آمريكا و متحدانش در فاصله 2003 تا 2005 
صرف اشغال نظامى عراق    كردند، امكان آن  وجود داشت كه به مدت 6 سال مخارج 

پزشكى مجموعه مردم جهان را تامين كرد. 
  ابعاد گرسنگى  و مرگ و مير ناشى از آن 

•  842  ميليون نفر در گرسنگى مزمن به سر مى برند و ساليانه 5 ميليون نفر به اين 

تعداد اضافه مى شود. در حالى كه ساالنه در جهان براى 12 ميليارد نفر غذا توليد مى 
شود.

•   بيش از 80 ميليون نفر از مردم جهان در گرسنگى مزمن به سر مى برند.
•  هر سال 25 ميليون نفر در جهان از گرسنگى مى ميرند.

•  كودكان مبتال به سوء تغذيه: نفر 180,000,000
•  در هر 5 ثانيه يك كودک به علت گرسنگى مى ميرد.  

•   مرگ و مير ناشى از بيمارى  
•  مرگ و  مير ناشى از بيمارى  هاى مسرى: در هر ساعت  1980 نفر

•  مرگ و مير ناشى از بالياى مرتبط با آب: نفر / ثانيه 0,16
•  مرگ و مير كودكان زير پنج سال: در هر ساعت 1260 نفر

•  مرگ ناشى از زايمان: در هر ساعت 72 نفر
•  مبتال شده به ايدز: نفر 30,000,000

•  مجموع مرگ ناشى از ايدز: نفر 6,400,000
•  هر روز 3000 كودک از بيمارى ماالريا و 6000 نفر از بيمارى سل تلف مى شوند.

•  فقط در سال 2001 دوميليون سيصد هزار نفر از بيمارى ايدز در افريقاى مركزى جان 
سپردند. يعنى هر روز بيش  از دو برابر قربانيان 11 سپتامبر پذيراى مرگ شدند. 

 نابرابرى ها در جهان
•  10 درصد  از جمعيت جهان در رفاه و بقيه در فقر بسر مى برند. 

•  درآمد يك درصد از مردم جمعيت جهان برابر با 57 درصد جمعيت جهان است. 
•  سرمايه 358 نفر از ثروتمندان جهان معادل درآمد  45 درصد از كل جمعيت جهان 

است.
•  2/1 ميليارد از مردم جهان درآمدى كمتر از يك دالر در روز دارند و 1/6 ميليارد از 

مردم جهان درآمدى كمتر   از دو دالر در روز. زنان هفتاد درصد از فقيرترين اقشار جهان 
را تشكيل مى دهند.

•  هشت كشور صنعتى 13 درصد از جمعيت جهان را تشكيل مى دهند ولى 63 درصد 

درآمد ناخالص دنيا متعلق به آنان است.
•  آمريكا با كمتراز 5 درصد جمعيت جهان، بيش از 50  درصد فروش دارو در جهان را 

به خود اختصاص داده است.
•  در سال 2003 متوسط عمر در ژاپن 85 سال بود در زيمبابوه 36 سال. 

•  در فرانسه از هر 200 كودک يك نفر مى ميرد در غنا از هر 10 كودک يك كودک.
•  در غنا براى هر صد هزار نفر تنها 9 پزشك وجود دارد و در فرانسه براى هر صد 

هزار نفر 335 پزشك.

•  400 ميليون كارگر كشاورز در هندوستان ساالنه 375 دالر (معادل 230 پوند) درآمد 

دارند. در حالى كه حدود يك ميليون مهندس نرم افزار در هند هر يك  ساالنه تقريبا 
25 هزار دالر (معادل 16 هزار پوند) درآمد دارند.

  نابرابرى ها در جامعه آمريكا
•  ثروت 1 درصد باالى جامعه آمريكا از 95 درصد پايين جامعه بيشتر است.
•  ثروت بيل گيتس معادل 120ميليون نفر پايين جامعه آمريكا بوده است در

•  حالى كه جمعيت آمريكا در آن سال (2000)، 283 ميليون نفر برآورد شده است.

•  ثروت 400 نفر نخست آمريكا  در سال 1999 در هر ساعت كارى 225000 دالر 
افزوده شده است در حالى كه حداقل دستمزد در آمريكا 5/15 دالر بوده است.

 ،2000 سال  در  و  دالر   28/900  ،1980 سال  در  آمريكايى  كارگر  متوسط  درآمد    •

28/597 دالر (بعد از حذف اثر تورم) بوده است. در همين دوران بيست ساله بعد از حذف 
اثر تورم درآمد مديران ارشد اجرايى 1000 درصد افزايش يافته است. از 1/3 ميليون دالر 

در سال به 13 ميليون دالر در سال رسيده است.
•  34/6 ميليون نفر در آمريكا زير خط فقر به سر مى برند و گرسنگان و بى خانمان ها 

در ظرف هاى آشغال رستوران هاى "مك دونالد" به دنبال دور ريخته غذاهاى خورده 
نشده مى گردند. اين تعداد تنها ظرف مدت يكسال يعنى از 2001 

• تا 2002، 1/7 ميليون نفر افزايش يافته است.                         
•  در آمريكا 700000 نفر بى خانمان و بى سرپناه وجود دارند.  

•  45 ميليون نفر از مردم آمريكا فاقد بيمه خدمات درمانى هستند 

•  بيش از 12 ميليون كارگر غير قانونى در آمريكا به كار مشغولند. 
كار  ها  شركت  براى  دالر   1 از  كمتر  روزى  با  آمريكا  زندانهاى  در  نفر  ميليون  دو    •

مى كنند.
•  آمريكا با 5 در صد جمعيت جهان، 25 درصد از زندانيان جهان را در خود جاى داده 

است.
زندانى  آمريكا  زندانهاى  در  قانونى  سن  زير  نفر  هزار  صد  از  بيش  سال 1998  در    •

بودند.
• در دوران حكومت آپارتايد در آفريقاى جنوبى از هر صد هزار سياهپوست 851 نفر 
در زندان بسر مى برده اند، در آمريكاى كنونى از هر صد هزار نفر 4919  نفر در زندان 

بسر مى برند.
•  ساالنه 60000 نفر در آمريكا در اثر شليك گلوله كشته مى شوند و در همين حدود 

در اثر حوادث رانندگى كشته مى شوند. 
 و  برخى جنبه هاى ديگر نابرابرى 

•  فروش فروشگاههاى زنجيره اى "وال مارت" در سال 2005 حدود 288 ميليارد دالر 
در سال بوده است در حالى كه كل توليد ناخالص ملى ايران 163 ميليارد دالر برآورد 

شده است. 
•  درآمد شركتهاى "جنرال موتورز"، "فورد" و "تويوتا" از درآمد ملى كشورهاى دانمارک، 

آفريقاى جنوبى و نروژ بيشتر است.
•  تنها دو شركت "مونسانتو" و  "دوپونت" 65 درصد تخم ذرت را در جهان در انحصار 
خود دارند. 75 درصد غذاى انسان هاى روى زمين را محصوالت دانه اى (گندم، ذرت، 
سويا و غيره) تشكيل مى دهد و90 درصد تجارت آن ها را تنها سه شركت "كارگيل"، 

"آرچر دنيلز ميدلند" و "بانجى" در انحصار خود دارند.  
•  آمريكا و اروپا به ازاى هر گاو روزانه 2 دالر سوبسيد پرداخت مى كنند. در حالى كه 2 

ميليارد زارع در جهان با درآمدى كمتر از 2 دالر در روز زندگى مى كنند.
•  در نشست سال 2005 سران هشت كشور صنعتى تنها 800 ميليون دالر از بدهى 
قاره آفريقا بخشوده شد و اين يعنى  سه دهم درصد از300 ميليارد دالر بهره اى كه اين 

كشورهاى جهت بدهى خود باز پرداخت مى كنند.
•  سهم تجارت قاره آفريقا از 6 درصد در سال 1980 به 2 درصد در سال 2005 كاهش 

يافته است.
•  سازمان ملل گزارش مى كند كه تعداد مهاجران در جهان از 2 ميليون نفر در سال 

1975 به 27 ميليون نفر در سال 1995 افزايش پيدا كرده است. 
در  نفر  ميليون   100 حداقل  جهان،  در  نفركودک   ميليون   148 و  ميليارد  يك  از    •
خيابانها مى خوابند. در قاره آسيا حداقل 146 ميليون كودک در انواع مشاغل كار مى 
كنند و سازمان ملل گزارش مى دهد كه ساالنه يك ميليون كودک به فحشاء كشيده 

مى شوند.  
www.bazr1384.com 
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كنگره نهم حزب كمونيست ايران در راه است و ضرورى 
آن  استقبال  به  ممكن  شيوه  ترين  مناسب  به  تا  است 

برويم. 
كنگره نهم حزب در شرايطى برگزار مى شود كه حزب  
نسبت  مناسب ترى  و  خوب  موقعيت  در  سياسى  نظر  از 
اين  تا  است  الزم  و  دارد  قرار  خويش  گذشته  حيات  به 
موقعيت سياسى مناسب را درک كرد و براى پيشروى هر 
چه بيشتر و تثبيت بهتر موقعيت حزب كمونيست در بطن 
مبارزه طبقاتى و در درون جنبش كارگرى ايران گام هاى 

آگاهانه و  اساسى ترى برداشت. 
بيست و چهار سال از تاريخ تشكيل حزب مى گذرد. در 
طول اين مدت زمان نسبتا طوالنى بعد از انقالب، حزب 
كمونيست ايران ناهموارى هاى زيادى را پيموده است. اما 
استوارى انسان هاى كمونيست حزب كمونيست ايران را  

تا امروز رسانده است كه بايد ارزش  آنرا پاس داشت. 
تشكيل  تاريخ  و  چگونگى  به  پرداختن  نوشته  اين  هدف 
مبارزه  و  تاريخ   به  پرداختن   كه  چند  هر  نيست.  حزب 
طبقاتى و  مبارزه براى سوسياليسم  يكى از عرصه هاى 
جدى مبارزه طبقاتى است كه  بايد  در جاى خود صورت 
پذيرد، ولى اين نوشته قصد دارد تا چند نكته سياسى و 
برجسته  ايران  كمونيست  حزب  با  رابطه  در  را  تئوريك 
هاى  انسان  و  ايران  در  كارگرى  فعالين  توجه  و  نمايد 

كمونيست را به آن نكات جلب نمايد.

(1)
حاكميت  و  سوسياليسم  براى  ايران  كمونيست  حزب 
كارگرى،  شوراهاى  طريق  از  زحمتكشان  و  كارگران 
محالت و ... مبارزه مى كند. جامعه اى كه در آن طبقه 
كارگر ايران از طريق شوراها و تشكل هاى خويش جامعه 
را اداره مى نمايند و توليد بر اساس نيازهاى جامعه انجام 

مى پذيرد، در واقع همان فرمول شناخته شده ماركس 
بر  كس  هر  به  و  اش  توانائى  اساس  بر  كس  هر  از   »
را  ايران   كمونيست  حزب  استراتژى  نيازش»  اساس 

تشكيل مى دهد.
در  بنيادى  تغييرات  ايجاد  هدفش  كه  استراتژى  چنين 
در  كه   اينست  نيازمند  كالن   سطح   در  است،  جامعه  
و  كارگر  هاى  توده  ميان  در  و  كارگرى  جنبش  سطح 

زحمتكش بيشترين هوادار و فعال را داشته باشد. 

(2)
سراسرى  منافع  مدافع  حزبى  ايران  كمونيست  حزب 
و  سياسى  حيات  پروسه  در  حزب  اين  است.  كارگران 
مبارزاتى خود  از اين  پتانسيل برخوردار  است  تا  به حزب 
سياسى خود  كارگران تبديل شود. تبديل شدن به حزب 
كارگران مستلزم اينست  كه فعالين كارگرى و توده هاى 

كارگر هر چه بيشترى اين حزب را همراهى كنند و مبارزه 
خود را در ارتباط با حزب خودشان  قرار دهند. امروز حزب 
كارگرى  جنبش  درون  احزاب  از  يكى   ايران  كمونيست 

هست، ولى اين به هيچ روى كافى نيست. 
جانبه  دو  پروسه  كارگران  سياسى  حزب  به  شدن  تبديل 
اى است كه از يكسو وظايف و مسئوليت حزب كمونيست 
از  و  دهد  مى  افزايش  كارگر  طبقه  قبال  در  را  ايران 
كارگرى  فعالين  دخالت  درباره  بيشتر  انتظار  ديگر  سوى 
در سياست ها و سرنوشت و حيات سياسى حال و آينده 

حزب را بوجود مى آورد. 

(3)
حزب كمونيست ايران بعنوان مطرح ترين حزب در طيف 
چپ و در بين محافل كارگرى يكى از تكيه گاه هاى تفوق 
كومه له  امروز  همين  است.  ايران  فرداى  در  سوسياليسم 
در  ايران  كمونيست  حزب  كردستان  سازمان  بعنوان 
كردستان از آن اعتبار و نفوذ توده اى برخوردار هست كه 
بعنوان تكيه گاه قابل اعتماد  فعاليت كمونيستى  در بعد 

سراسرى عمل كند. 
تا  نمايد  تالش  ايران  كمونيست  حزب  تا  ضروريست 
از  گرفتن  فاكتور  (با  را  ايران  در  كارگرى  فعال  بيشترين 
بتواند  بدينوسيله  تا  نمايد  همراه  خود  با  امنيتى)  مسائل 
ايران  فالكتبار  اوضاع  بر  را  خود  طبقاتى  و  سياسى  مهر 

حك كند. 
حزبى كه نقطه عزيمتش منافع كارگران باشد، سكتاريسم 
نمى تواند بر آن غلبه نمايد. آنچه كه ما  در طيف چپ 
در  كارگر  غير  طبقات  اعتراض  اكثرا  كنيم  مى  مشاهده 
حاكميت  دوران  تا  كه  چپى  طيف  هستند.  چپ  پوشش 
ارتجاع اسالمى بيشتر به درازا بكشد، بيشتر به محافل و 
حاشيه  در  بيشتر  و  شوند  مى  تقسيم  نفره  چند  دستجات 
قرار مى گيرند.  نه محافل و دسته هاى چند نفره  و نه 
اليت، سياسى گريزان از انتقاد، نمى توانند پاسخ درخورى 
براى  كارگران  اكثريت  همگرايى  و  اتحاد  به  منجر  كه 

تغيير اوضاع و به نفع سوسياليسم شود را بدهند. 
هر گونه دل بستن به اليتى كه نقطه عزيمتش نه طبقه 
بلكه خود اوست كه گاها نداهاى نيز  سر مى دهد، گمراه 
و مايوس كننده و مضر بحال سوسياليسم در ايران است. 
ديگر با  تواند بار  مى  ايران  كمونيست  حزب  نهم  كنگره 
تاكيد بر سياست هاى راديكال و سوسياليستى حزب در 
عرصه هاى مختلف مبارزاتى آن اعتماد به نفسى كه در 
مبارزه ضرورى است را افزايش داده و مانع اين شود كه 
تاثيرات  كارگرى  غير  چپ  اليتى  و  گرايانه  فرقه  عملكرد 

منفى بر مبارزات فعالين كارگرى بر جاى گذارد. 
(4)

در شرايطى كه در بيرون از حزب، جرياناتى پرچم انحالل 

حزب را برداشته اند و عدم پايبندى خود را به ابتدائى ترين 
تعداد  فعاليت  و  رسانيده اند،  اثبات  به  دمكراتيك  اصول 
ايران  كمونيست  حزب  در  را  كمونيست ها  از  وسيعى 
برسميت نمى شناسند  و ...  برگزارى موفقيت آميز كنگره 
پاسخى  همچنين  عادى،  كنگره  يك  بعنوان  حزب  نهم 

سياسى است به اينگونه توصيه هاى انحالل طلبانه. 
حزب كمونيست ابزارى است كه ضرورت وجودى و  منشا 
سياست هايش را در پاسخگويى به اوضاع فالكت بارى 
مى بيند كه سرمايه دارى به توده هاى كارگر و زحمتكش 

تحميل كرده است.  
در  كه  هايى  ناهموارى  عليرغم  ايران  كمونيست  حزب 
سربلند  عمدتا  اما  است  شده  روبرو  آن  با  حياتش  طول 
اوضاع خطير را طى كرده است و طبيعى است كه  براى 
پيشبرد موثرتر  عرصه هاى فعاليتش به تقويت بيشترى از 
سوى فعالين كارگرى، فعالين زنان و دانشجويان در داخل 

و خارج ايران احتياج داشته باشد.
و  مباحثات  در  توان  مى  كه  است  فرصتى  نهم  كنگره   
آنرا  حزب  به  پيوستن  با  داشت.  دخالت  ها  قطعنامه  ارائه 

تقويت كنيد. 
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در آستانه برگزارى كنگره نهم حزب كمونيست ايران !
بهروز ناصرى

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


