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جايگاه سفر پوتين به تهران
 در كشمكش هاى
 بين ايران و آمريكا

سران  اجالس  در  شركت  براى  ايران،  به  پوتين  سفر 
آذربايجان،  ايران،  (روسيه،  خزر  درياى  ساحل  كشور  پنج 
قرقيزستان و تركمنستان) ظاهرا نظام حقوقى درياى خزر 
در  داشت،  بهانه  را  آن  حاشيه  كشور   5 سهم  و  روابط  و 
مستتر  خود  در  را  اجالس  اين  از  فراترى  اهداف  حاليكه 

داشت.
از  چه  اگر  خزر  درياى  سرنوشت  مسئله  اجالس  اين  در 
فراتر  طرفين  از  يك  هر  تمايالت  و  گرايش  بيان  سطح 
سهم  پبرامون  جديدى  تصميم  يا  توافق  هيچ  به  و  نرفت 
و نحوه استفاده ار اين دريا بين نمايندگان اين پنج دولت 
مركز  به  رابطه  اين  در  ايران  سهم  مسئله  اما  نانجاميد، 
در  ايرانى  ناسيوناليسم  مختلف  گرايشات  محور  و  توجه 
اپوزيسيون تبديل شد و سر و صداى سخنگويان آنها  را 

بلند كرد.  

را  خزر  درياى  همه  همواره  ايرانى،  ناسيوناليسم  چه  اگر 
ترسيم  ايران  جغرافيايى  نقشه  از  طبيعى  بخشى  همچون 
نه  اكنون،  چه  و  گذشته  در  چه  ادعا  اين  اما  است،  كرده 
در هيچ تقسيم بندى جغرافيايى و نه از جنبه بهره بردارى 
بزرگ بينانه  خود  ژست  اين  با  تناسبى  آن،  از  استفاده  و 
اتحاد  و  ايران  تنها  سرد  جنگ  دوران  در  است.  نداشته 
شوروى  فروپاشى  از  بعد  بودند.  دريا  اين  صاحب  شوروى 
پنج  و  كرد  پيدا  نيز  ديگر  مستقل  صاحب  سه  دريا  اين 
كشور حاشيه آن با هم مطابق «توافقاتى» صاحب اين دريا 
شدند. هر چند اين پنچ كشور گام هايى روى چند و چون 
و تنظيم روابط فى مابين شان برداشته اند، منتهى ميزان 
بهره  بردارى از اين دريا چه آنزمان كه اسما تنها دو كشور 
ايران و روسيه صاحب آن بودند و چه اكنون كه سه كشور 
جمع  اين  به  هم  تركمنستان  و  آذربايجان  قرقيزستان، 
پيوسته اند، هيچگاه يكدست نبوده است. در عالم واقعى 
رژيم هاى ايران در گذشته و حال عليرغم فيگورى كه با 
بسيارى  گيرى  بهره  قدرت  عمل  در  اند،  شده  ظاهر  آن 
اندكى را نسبت به همسايه هاى ديگر اين دريا داشته اند 
و استفاده شان از اين دريا در سطح بسيار محدود شيالت 
درصد   20 خواهان  ايران،  اسالمى  جمهورى  است.  بوده 
سهم رسمى است، اما عمال توانايى استفاده از 10 تا 13 

درصد از آن را ندارد.
مرافعه و چانه زنى روى تقسيم دريا بصورت مساوى بين 
بر  كشورها  مشترک  مرز  طول  اساس  بر  يا  و  كشور  پنج 
روى اين دريا، قبل از اينكه مبتى بر موقعيت و بهره گيرى 

رژيم هاى ايران در گذشته و حال، بر اين دريا 
تنظيم  به  اينكه  از  قبل  باشد،  داشته  تاكيد 

فشرده اى از گفتگوى راديو همبستگى با ابراهيم عليزاده
 دبير اول كومه له و عضو كميته اجرائى حزب كمونيست ايران 

درباره مسائل مختلف سياسى 
در صفحه 3          در ارتباط با ايران، كردستان و ..

تجارب انقالب
 اكتبر 1917 روسيه
 را زنده نگاه داريم!

  فعاليت هاى هسته اى ايران 
      و نگرانى هاى غرب

تاثيرات اقتصادى بحران مسكن در آمريكا
   

اهداف واقعى و استراتژيك
 دولت تركيه

 در لشكر كشى به كردستان عراق 

ضروت اتحاد دانشجويان سراسر كشور
"جنبش دوشنبه ها" در آلمان
جنبش پائينى ها عليه باالئى ها

سوء قصد عوامل جمهورى اسالمى به جان مجيد حميدى 
از فعالين جنبش كارگرى را قاطعانه محكوم كنيم!
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طرف  همه  بر  آميز  صلح  و  منطقى  روابطى 
قبل  يا  و  باشد  استوار  دريا  اين  در  ذينفع  هاى 
مناطق  اين  زحمتكش  مردم  منافع  به  اينكه  از 
ربط پيدا كند، دستمايه سوءاستفاده گرايشات ملى گرايانه  

و عظمت طبانه آنها است. 

رئيس  سفر  اولين  واقع  در  كه  را  پوتين  سفر  حال  اين  با 
اسالمى  جمهورى  آمدن  سركار  از  بعد  روسيه  جمهورى 
ايران است، نه فقط از جنبه سفر يكى از روساى جمهور 
كشورهاى حاشيه درياى خزر، بلكه از جنبه هاى ديگرى 
نيز بايد مورد توجه قرار داد، چرا كه ديدن ابعاد معامالت 
روى  قدرت  صاحبان  كه  هايى  بست  و  بند  و  پرده  پشت 
سرنوشت مردم منطقه انجام مى دهند، حائز اهميت است. 
سفر پوتين در اين چارچوب يعنى كشمكش قدرت هاى در 
منطقه و در قالب يكى از موضوعات مورد مناقشه در اين 

بين يعنى پرونده اتمى ايران اهميت پيدا مى كند.

اين سفر عليرغم شايع كردن احتمال ترور و توطئه عليه 
بلندپايه  مقام  دو  با  ديدار  بدنبال  ايران،  به  سفرش  در  او 
رييس  ساركوزى  با  شتابزده  مالقات هاى  و  آمريكايى 
گرفت،  صورت  آلمان  صدراعظم  مركل  و  فرانسه  جمهور 
سئواالت زيادى را پيرامون هدف از اين سفر دامن زد. آيا 
كشورهاى  طرف  از  خاص  ماموريتى  و  پيام  حامل  پوتين 
پنج به اضافه يك و شوراى امنيت براى اقناع جمهورى 
اورانيوم  سازى  غنى  پروژه  از  آمدن  كوتاه  براى  اسالمى 
است؟ يا اينكه روسيه و ايران هر كدام با نيات و انگيزه هاى 
خاص خود مى كوشند با استفاده از شكاف هاى موجود از 

اروپا و آمريكا امتياز بگيرند؟ 

در  روسيه  جمهور  رئيس  كه  نيست  ترديدى  امر  اين  در 
سفر به ايران و روابط متعافب آن، انگيزه ها و اهداف خود 
را تعقيب مى كرد. روسيه ضمن اينكه به عنوان يكى از 
اعضاى گروه پنج به اضافه يك، تعهدات و منافع خاص 
خود را در سطح جهانى دارد، ولى در عين حال با توجه 
به موقعيت ويژه اى كه در ايران دارد، مى خواهد با توجه 
به رقابت هاى درونى اين بلوک، بويژه در رابطه با آمريكا 
پوتين   سفر  از  قبل  كه  نبود  تعجب  جاى  بگيرد.  امتياز 
واشنگتن نشان داد كه حاضر است به نگرانى هاى مسكو 
سيستم  استقرار  براى  خود  طرح  از  و  داده  مثبت  جواب 
دفاع ضد موشكى در شرق اروپا صرف نظر كند، تنها به 
شرط اينكه روسيه هم بتواند كارى كند كه ايران از برنامه 

هسته اى خود دست بردارد.
براى  مختلفى  پارامترهاى  به  اتكا  با  موقعيت  اين  بهررو 
روسيه حاصل شده است. روابط اقتصادى و تجارى روسيه 
و ايران يكى ديگر از اين پارامترها است. با محدوديت و 
تحريم هايى كه از جانب آمريكا بر ايران پيش رفته روابط 
اقتصادى ايران و روسيه در طول ده سال گذشته سيرى 
رو به رشد داشته است و روسيه بيشتر و بيشتر از اين وضع 
ذينفع گرديده است. بر اساس گزارش بى.بى.سى، مبادالت 
تجارى روسيه و ايران از حدود 550 ميليون دالر در سال 
ميليارد دالر در سال گذشته ميالدى  1997 به حدود دو 
رسيده است. از مجموع مبادالت تجارى دو كشور، سهم 
صادرات روسيه به ايران يك ميليارد و 800 ميليون دالر 
است و ايران تنها 200 ميليون دالر كاال به روسيه صادر 
مى كند. بخش عمده همكارى ايران و روسيه در بخش 

منتشر  گزارش هاى  اساس  بر  كشور  اين  و  بوده  نظامى 
شده، در فاصله سال هاى بعد از فروپاشى اتحاد شوروى، 
سه زير دريايى، 200 تانك تى 72، 20 هواپيماى جنگى 
سوخو و 8 جنگنده ميگ 29 به ايران فروخته است. يكى از 
مهمترين قراردادهاى تسليحاتى در سال هاى اخير فروش 
29 مجموعه پدافند هوايى "تور، ام، يك" به ايران است 
كه ارزش اين قرارداد حدود 700 ميليون دالر بوده است.

هم  و  گذشته  در  هم  روسيه  كه  مهمترى  و  ديگر  عرصه 
اتمى  انرژى  دارد  مانور  ميدان  آن  در  كنونى  شرايط  در 
اتمى  انرژى  قراردادهاى  اصلى  پايه  روسيه  است.  ايران 
دانيم  مى  همه  كه  همانگونه  هست.  و  بوده  ايران  با 
ايران  رابطه  تنظيم  براى  ميدانى  و  محور  به  اتمى  انرژى 
يعنى  طرفين،  است.  شده  تبديل  متحدينش  و  آمريكا  با 
هم جمهورى اسالمى و هم آمريكا با مقاصد سياسى خود 
همواره سعى كرده اند در ابعاد پيشرفت مسلح شدن ايران 
به انرژى اتمى اغراق كنند، چرا كه اين عرصه اى است 
كه قرار است به بهاى توافق روى كاهش آهنگ آن و يا 
اينكه  عليرغم  رابطه  اين  در  آيد.  بعمل  توافق  آن،  توقف 
همگان خواستند وانمود سازند كه پوتين طرح ويژه اى را 
در رابطه با بحران اتمى براى پيشنهاد به ايران دارد، به 
جز الريجانى رئيس شوراى عالى امنيت ملى قبل ار كنار 
اين  روى  نخواستند  پوتين  نه  و  احمدى نژاد  نه  رفتنش، 

موضوع اظهار نظرى بكنند. 
در مورد مسكوت ماندن اين نكته كه منطقا اصلى ترين 
انگيره سفر پوتين به ايران بود، هنوز فاكت هاى زيادى در 

دست نيست، اما تحليال مى توان اظهار داشت: 
سفر   از  كردند  تالش  ايرانى  هاى  مقام  اينكه،  عليرغم   -
سود  ديپلماتيك  دستاوردى  عنوان  به  تهران  به  پوتين 
جويند و سفر او را نشانه شكاف در بين قدرت هاى بزرگ 
جهانى و منزوى شدن آمريكا و متحدانش معرفى كنند،

روسيه  اخير  دار  معنا  تالش هاى  كل  اينكه  عليرغم   _
اصلى  هاى  قدرت  درون  هاى  رقابت  ايران،  با  رابطه  در 
هاى  عطش  روى  بر  را  روسيه  و  آمريكا  بويژه  و  جهان 
سرمايه دارانه و سلطه گرانه شان، آمريكا را در موقعيت هاى 
به  بيشترى  امتيازهاى  شود  مجبور  كه  ترى  دشوارى 
و  روسيه  همچون  جهان  دارى  سرمايه  بزرگ  غول هاى 

چين و اتحاديه اروپا بدهد،
و  افغانستان  و  عراق  باتالق  در  آمريكا  اينكه  عليرغم   _
منطقه درمانده و ضعيف گشته است و اين پروسه تجديد 
هژمونى  هاى  پروژه  پيشبرد  نحوه  در  را  جدى  نظرهاى 
رقباى  كردن  سهيم  صورت  به  خاورميانه  بر  اش  طلبانه 

ديگر را ملزم ساخته است، 
_ و عليرغم ديگر گمانه زنى هاى و نمودهاى ريز و درشتى كه 
از اين آشفته بازار مى توان برشمرد، مى توان به اين نتيجه رسيد:
از  اينكه  ضمن  اسالمى  جمهورى  پراگماتيست  سران  كه 
اين تناقضات و شكاف ها بهره بردارى خود را مى كنند، 
آمريكا  با  را  خود  نهايى  توافق  دارند  تمايل  كماكان  اما 

انجام دهند تا روسيه.  

تالش هاى ديپلماتيك پوتين در سفر به ايران در بهترين 
حالت خود ابزارى است كه زمينه هاى توافقات ديگرى را 
هموار مى سازد. اين توفقات بر خالف دل مشغولى هاى 
طلب  عظمت  ناسيوناليست هاى  گونه  ناپلئون  دايى جان 
ايرانى كه با حرارت از طول و عرض و حق و حقوق بر 
درياى خزر سخن مى گويند، بر خالف اتوپى هاى جريانات 

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.

كه  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
صرفا براى اين نشريه ارسال شده 

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

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

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

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

صفحه آ4 با سايز 13 است.
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ليبرالى و ناسيوناليستى كه هنوز متوهم به پروژه سرنگونى 
جمهورى اسالمى به همت تانگ ها و بمب افكن هاى 
آمريكايى هستند، كج دار مريز دارد پيش مى رود. تضاد 

بين جمهورى اسالمى و آمريكا آشتى ناپذير نيست.

دچار  ديگرى  باطل  دور  به  اينكه  براى  مردم  سرنوشت 
ديپلماتيك  هاى  بازى  از  مستقل  مسيرى  از  بايد  نشود، 

قدرت ها رقم خورد و وظيفه ما تقويت اين روند است.
                      هلمت احمديان
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ابراهيم  از  نخست  همبستگى  راديو 
سياسى  اوضاع  با  رابطه  در  عليزاده 
ايران مى پرسد: در حالى كه جمهورى 
اسالمى سياست هاى هارترى در پيش 
اپوزيسيون  وظيفه  مهم ترين  گرفته، 
چپ و راديكال سرنگونى طلب در اين 

دوره كدام هاست؟

ابراهيم عليزاده در پاسخ مى گويد: نارضايتى و نفرت از 
موج  كشور  اين  جاى  همه  در  اسالمى  جمهورى  رژيم 
نقطه  هم  و  هاى  قوت  نقطه  هم  حاكم  رژيم  و  زند  مى 
خوبى  به  را  ايران  در  اى  توده  هاى  جنبش  هاى  ضعف 
مى شناسد. اگر چه اين رژيم نمى تواند ايران را به شرايط 
از  هنوز  حال  عين  در  ولى  برگرداند،  شمسى   60 دهه 
ظرفيت هاى بااليى براى سركوب برخوردار است و براى 
خواهد  پيش  كه  مختلفى  هاى  حالت  و  مختلف  مراحل 
آمد تدارک ديده است. به عنوان مثال ذخيره هاى پولى 
بدهد  توسعه  را  كشور  اين  اقتصاد  تواند   نمى  اگر  رژيم 
كه هيچ، به بالى جانش هم تبديل شده است، ولى در 
عوض مى تواند در دوره هاى بحرانى قشرى از مزدوران 
و چماق بدستان بسيجى را با آن سير و تجهيز كند و به 
جان مردم بيندازد. اين ظرفيت سركوبگرى را تنها با بكار 
گرفتن ظرفيت هاى اجتماعى جنبش هاى توده اى مى 

توان خنثى كرد.

مى پرسد  ادامه  در  همبستگى  راديو 
وظايف  مهمترين  صورتى  چنين  در 
سرنگون  راديكال  و  چپ  اپوزيسيون 

طلب در اين دوره كدام هاست؟

در  اساسى  مشكل  گويد:  مى  پاسخ  در  عليزاده  ابراهيم 
هاى  جنبش  درون  در  ها  پراكندگى  و  ناهماهنگى 
و  راديكال  جريان  هاى  فعاليت  است.  موجود  اجتماعى 
متمركز  بشوند.  چپ هم قاعدتا بايستى بر همين نقطه 
اين جويبارها بايستى به هم بپيوندند تا به رود خروشانى 
تا  است،  محلى  كه  وقتى  تا  اعتصاب  يك  گردند.  تبديل 
قرار  ديگر  اعتراضات  و  اعتصابات  با  ارتباط  در  كه  وقتى 
نگرفته است، به ناچار صنفى و محدود خواهد بود، ولى 
همين اعتصابات پراكنده صنفى هم اگر هم زمان صورت 
تبديل  قدرتمندى  سياسى  اهرمهاى  به  عمال  بگيرند، 
مى شوند. واضح است كه اين كار با سازماندهى صورت 
سراسرى  قدرت  مراكز  به  ايران  كارگران  گرفت.  خواهد 
خودشان احتياج دارند. از اعتصاب كارگران نيشكر هفت 
تپه به تنهايى انتظار معجزه اى نمى توان داشت، ولى يك 

مبارزات  همين  دل  در  كه  سراسرى  سنديكا  يا  اتحاديه 
پراكنده كنونى كارگران هم مى توانند شكل بگيرند، ابعاد 
به  بنابراين  داد.  خواهند  اعتراضات  اين  به  فراترى  بسيار 
نظر من مهمترين وظيفه هماهنگ كردن تالشها در اين 
زمينه است. انعطاف نشان دادن، با سعه صدر به اختالفات 
درون جنبش هاى اجتماعى موجود برخورد كردن، اگر در 
خدمت فايق آمدن بر اين پراكندگى باشد، جاى خودش 

را دارد.

كومه له  پرسد  مى  همبستگى  راديو 
تاكيد  ايران  ساكن  هاى  مليت  روى 
مى كند اما فدراليسم را رد مى كند چه 

دليلى دارد؟

ابراهيم عليزاده در جواب مى گويد: تا آنجا كه به فدراليسم 
مربوط  تمركز  عدم  بر  مبتنى  ادارى  نظام  يك  عنوان  به 
به  دارد  بستگى  نبودنش  مفيد  يا  بودن  مفيد  شود،  مى 
نظام سياسى حاكم و طبقه اجتماعى حاكم در ايران. به 
خودى خود نمى توان از برترى هاى اين سيستم و يا از 

محدوديت هاى آن صحبت كرد. 
ما  است.  روشن  جامعه  اين  آينده  براى  اثباتى  برنامه 
خواهان يك نظام شورايى هستيم كه مختصات آن را هم 
به روشنى تعريف كرده ايم. و فكر مى كنم كه اين نظام 
به مراتب دمكراتيك  تر و راه ساده تر و كم هزينه ترى 

براى اداره امور يك جامعه است.
رفع  مسئله  به  پاسخى  است  قرار  فدراليسم  كه  انجا  اما 
ستم ملى باشد، بايستى بگويم كه هم تاريخا ناتوانى آن 
معضل  اين  حل  به  قادر  منطقا  هم  و  است  شده  اثبات 
اجتماعى نيست و عمال مشكل را طوالنى تر و بغرنج تر 
خواهد كرد. در نظام فدرالى متكى بر تقسيم بندى هاى 
ملى، در همه طرح هايى كه تاكنون ديده ايم، همه اهرم 
هاى قدرت كه اساس ستم ملى بر آنها استوار است در 
دست دولت مركزى باقى خواهد ماند و رژيم حاكم در هر 
مقطعى با بكارگيرى اين اهرم ها مى تواند اوضاع را به 
روال سابق بازگرداند. به عنوان مثال برنامه هاى اقتصادى 
دراز مدت و كنترل منابع زيرزمينى كه در رژيم هاى نظير 
رژيم ايران اساس عقب ماندگى ها و تبعيضات اقتصادى 
اصلى  عامل  ارتش  است.  مركزى  دولت  اختيار  در  است 
و  بود  خواهد  حاكم  رژيم  كنترل  در  ملى  هاى  سركوب 

غيره.
در  موجود  فدرالى  هاى  طرح  مورد  در  ها  نگرانى  اما 
تركيب  به  كه  شوند  مى  بيشتر  وقتى  ايران  آينده  مورد 
از  آنها  كنيم.  نگاه  دهند  مى  را  شعار  اين  كه  نيروهايى 
يك سو جريانات ناسيوناليست منتسب به ملت فرودست 

حزب  رسيدن  قدرت  به  از  غير  چيز  هيچ  به  كه  هستند 
از  سهمى  خاطركسب  به  آنها  كنند.  نمى  فكر  خودشان 
پاى  دانند  مى  مجاز  را  كارى  هر  حزبشان  براى   ثدرت 
و به رفع واقعى ستم ملى نمى انديشند. از آن طرف هم 
باال  ملت  به  منتسب  هاى  ناسيوناليست  جانب  از  يعنى 
مركزى  هدف  پذيرند  مى  را  فدرالى  طرحهاى  كه  دست 
خود را حفظ تماميت ارضى ايران تعيين كرده اند كه از 
تناقض  در  ملى  ستم  رفع  دمكراتيك  خواست  با  اساس 
است. اين جهت گيرى ها از دو طرف عليرغم توافق هاى 
ظاهريشان بر سر فدراليسم در ايران ظرفيت هاى بااليى 

براى به خون كشيدن اين جامعه را دارند.

له،  كومه  پرسد:  مى  همبستگى  راديو 
هم  مسلح  نيروى  كه  است  سازمانى 
دارد اما عمليات مسلحانه ندارد، دليلش 
مطرح  منطقه  مالحظات  آيا  چيست؟ 
سياست هايتان  در  تغييرى  يا  است 
وجود  به  مسلحانه  مبارزه  به  نسبت 

آمده است؟

ابراهيم عليزاده جواب مى دهد: در رابطه با ويژگى هاى 
مبارزه مسلحانه در كردستان، بايستى به چند نكته اشاره 

كرد.
در  مسلحانه  مقاومت  و  مبارزه  متفاوت  خصوصيت  يك 
كردستان بخصوص در دو سه دهه اخير ارتباطش با مردم 
مقياس  در  اند،  كرده  پشتيبانى  آن  از  مردم  است.  بوده 
چريكى  مبارزه  يك  اين  اند.  كرده  شركت  آن  در  وسيع 
جدا از مردم نبود. مبارزه مسلحانه در كردستان آن موتور 
كوچك نبود كه يك عده قهرمان آن را بكار مى اندارند  
تا موتور بزرگتر يعنى توده ها را به حركت در بياورند، بلكه 
بحث بر سر اين است كه اين مبارزه مستقيما و به اعتبار 
خودش توازن قواى عمومى در رويارويى با رژيم به نفع 

جبهه مردم عوض بكند.
نكته ديگر اين است كه يك استراتژى پيروزمند در يك 
مبارزه مسلحانه نمى تواند اساس ادامه كارى خودش را بر 
استفاده دراز مدت از مرزهاى كشور بغل دستى بنا بكند. 
يك  عنوان  به  كرد  مسئله  كه  عينى  هاى  زمينه  همه  با 
مسئله منطقه اى در خودش دارد و تفاوتهايى كه در اين 
زمينه با جاهاى ديگر در دنيا موجود است، چنين استفاده 
هايى موقتى و محدود خواهند بود. دولتها ابزارهايى براى 
زمينه  اين  در  كردنها  سازش  و  همديگر  بر  فشار  اعمال 
ممكن  مقاطعى  در  امكانات  اين  از  كردن  استفاده  دارند. 

است  طبيعى  ولى  باشد  مفيد  و  مجاز  است 
مقاومت  اگر  بود.  خواهد  موقتى  و  ناپايدار  كه 

فشرده اى از گفتگوى راديو همبستگى با ابراهيم عليزاده
 دبير اول كومه له و عضو كميته اجرائى حزب كمونيست ايران
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اگر  است،  درست  اساسا  تاكتيكى  مسلحانه 
آن  برپايى  امكان  اگر  دارد،  عينى  هاى  زمينه 
وجود دارد قاعدتا بايستى بتواند مستقل از اين 
كند.  پيدا  خودش  كارى  ادامه  براى  همراهى  امكانات 
استفاده  و  مرزها  در  امكانات  داشتن  با  مسلحانه  مبارزه 
از يك پشت جبهه مطمئن مى تواند در موقعيت بهترى 
كشور  دست  موتورش  سويچ  نبايد  ديگر  ولى  بگيرد  قرار 
همسايه باشد، هر وقت خاموش كرد آن از حركت بيافتد.
مايل  عراق  كردستان  محلى  حكومت  فعلى  شرايط  در 
نيست كه ما از سرزمين تحت كنترل آنها به عنوان پايگاه 
نظامى بر عليه رژيم ايران استفاده كنيم، در يك مقطعى 
هم خود ما به خاطر دردسرهايى كه حضور مسلحانه ما 
در مرزها براى مردم آن مناطق بوجود مى آورد از حضور 

نظامى در آن مناطق خودارى مى كرديم.
اگر  بزنم.  مثالى  رابطه  اين  در  كه  هستم  مايل  بعالوه 
دارند  حضور  منطقه  در  كه  آمريكايى ها  المثل  فى  امروز 
بر  فشارى  ابزار  عنوان  به  ما  نظامى  نيروى  از  بخواهند 
رژيم اسالمى براى محدود كردن فعاليت گروه هاى تندرو 
اسالمى نظير انصار اسالم و القاعده استفاده كنند و به اين 
مسلح  نيروى  براى  تسهيالتى  و  امكانات  بخواهند  دليل 
ما فراهم كنند، نه اصولى و نه مفيد خواهد بود كه براى 
ادامه كارى مبارزه مسلحانه به استقبال چنين پيشنهادات 

احتمالى برويم.
صرف نظر از همه اينها اكنون موقعيت جنبش توده اى 
در كردستان اولويت هاى ما را تا اندازه اى عوض كرده 
است. ما نمى خواهيم با دادن بهانه براى مليتاريزه شدن 
بيشتر كردستان حركت هاى رو به رشد اجتماعى آسيب 

ببينند.
نهايتا مى خواهم اين را بگويم كه ما مبارزه مسلحانه را 
ولى  ايم،  نگذاشته  كنار  سياسى  تاكتيك  يك  عنوان  به 
چه  با  و  حجمى  چه  با  مكانى،  و  زمان  چه  در  كه  اين 
بود  خواهد  مربوط  بريم،  مى  دست  آن  به  هايى  روش 
سعى  دليل  همين  به  و  اوضاع  از  ما  كنكرت  ارزيابى  به 
مى كنيم ظرفيت هاى خودمان را در اين زمينه حفظ  و 

حتى تقويت كنيم. 

راديو همبستگى مى پرسد: نظر عمومى 
در  آمريكا  هاى  سياست  مورد  در  شما 
منطقه و به خصوص در مورد كردستان 

چگونه است؟

واقعيتى  ديگر  اين  گويد:  مى  جواب  در  عليزاده  ابراهيم 
يا  كند،  نمى  پوشى  پرده  يا  انكار  را  آن  كسى  كه  است 
نمى تواند بكند، كه هدف آمريكا در منطقه خاورميانه و هر 
جاى ديگر دنيا چيزى جز تامين هژمنى و رهبرى خود از 
لحاظ اقتصادى، از لحاظ سياسى و از لحاظ نظامى نيست. 
از دوره جنگ سرد به بعد دولت آمريكا اين استراتژى را 
با جديت دنبال كرده است. ولى همانطور كه ديديم كار 
آنها در اين زمينه آنگونه كه در ابتدا تصور مى كردند، به 
آسانى پيش نرفت و كانون هاى بحرانى همچنان بحرانى 
كه  بشر  حقوق  و  دمكراسى  شعار  زمينه  در  ماندند.  باقى 
آمريكايى ها مدعى بودند براى منطقه به ارمغان مى آورند، 
واقعيت اين است كه هر جنگى عرصه هاى مختلفى دارد. 
طراحان جنگها براى پيش برد امرشان عرصه هاى روانى 
ايدئولوژيك  پوشش هاى  كنند،  مى  پيشبينى  تبليغاتى  و 

مى تراشند. پروژه دمكراسى و نبرد با ديكتاتورها و غيره 
به  كه  گونه  آن  نه  گنجد  مى  چهارچوب  اين  در  هم 
كشور  نظير  كشورهايى  در  ليبرال  روشنفكران  اصطالح 

ما مى گويند.
آمريكا  دولت  كه  بگويم  بايستى  كرد  قضيه  مورد  در  اما 
سياست روشنى در اين زمينه ندارد يا در واقع نمى خواهد 
با اين كارت زياد بازى كند. در تمام طول جنگ در سال 
2003 در عراق، آرتش آمريكا اجازه نداد در نتيجه سقوط 
رژيم عراق به  توازن قوا بيش از آنچه كه تا آن هنگام 
وجود داشت به نفع احزاب سياسى كردستان عراق تغيير 
كند. يا در مورد كردستان ايران هم مى بينيم در حالى كه 
براى دولت آمريكا متحد كردن چند حزب ناسيوناليست 
كرد قاعدتا نبايد كار مشكلى باشد هيچ حركت جدى و 

موثرى انجام نمى دهد.

پاسخ  اين  ميانه  در  همبستگى  راديو 
احزاب  كه  بينيم  مى  ولى  پرسد:  مى 
كردستان متحدان جدى آمريكا هستند 

و سياست هاى آن را تاييد مى كنند.

كامال  اين  گويد:  مى  بيشتر  توضيح  در  عليزاده  ابراهيم 
عاشق  خودشان  توهم  و  تصور  از  آنها  اما  است  درست 
دولت  سياست  كه  حالى  در  اند  شده  آمريكا  سياستهاى 
بوده  آنها  داشتن  نگه  خنثى  حالت  بهترين  در  آمريكا 

است.

با  رابطه  در  پرسد:  مى  همبستگى  راديو 
زيادى  اطالع  زحمتكمشان،  اخير  انشعاب 
منتشر  آن ها  سياسى  اختالف  مورد  در 
مسائلى  به  اساسا  طرفين  است.  نشده 
نظير امكانات مالى و مسائلى از اين قبيل 
دعواى  واقعا  شما  نظر  به  كنند،  مى  تاكيد 

آن ها بر سر چيست؟
  

ابراهيم عليزداه در جواب مى گويد: هر كدام از چيزهايى 
مسايل  زمينه  در  سازمان  اين  مختلف  هاى  جناح  از  كه 
تشكيالتى مالى و غيره به همديگر مى گويند رگه هايى 
كه  است  بحثى  اين  اما  دارد،  خودش  در  را  واقعيت  از 
مربوط مى شود به دو دستگى در باالى اين جريان، اما 
نمى تواند صف بندى هاى پايين را توضيح بدهد، آن هم 
در شرايطى كه مى بينيم با چه اشكال حادى از روياروى 
خود را نشان مى دهد. سئوال اين است كه چرا در پايين 
واقعيت  نمى ماند؟  باقى  وحدت  حفظ  به  اى  عالقه  هم 
اين است كه رهبرى اين جريان به دليل در پيش گرفتن 
در  سازمانشان  براى  راهگشايى  پاسخ  كه  هايى  سياست 
بر نداشته است، اتوريته خود را در صفوف تشكيالتش از 
بر  كه  شرايطى  در  رهبريى  چنين  يك  است.  داده  دست 
سر مسايل تشكيالتى اختالف در مى گيرد قادر به جمع و 
جور كردن صفوف پايين با استفاده از اتوريته سياسى خود 
نخواهد بود. به اين معنا ريشه واقعى ايجاد چند دستگى 
در اين سازمان بايستى در ناكامى هاى سياسى سال هاى 

اخير آنها جستجو شود.

اختالفات  پرسد:  مى  همبستگى  راديو 
تا  له  كومه  و  كمونيست  حزب  داخلى 

فعاليت  به  برخى  و  است  شده  علنى 
به نام كومه له تاكيد دارند، چرا؟ شما 
ايران  كمونيست  حزب  فعاليت  به  هم 
و كومه له به عنوان سازمان كردستان 

اين حزب تاكيد داريد چرا؟
 

ما  ميان  در  بحث  اين  دهد:  مى  پاسخ  عليزاده  ابراهيم 
سابقه طوالنى ترى دارد. انشعابى كه چند سال پيش به 
تشكيل سازمان انقالبى زحمتكشان كردستان منجر شد، 
اين  هنگام  آن  كرد.  مى  دنبال  را  هدف  همين  واقع  در 
بخش از رفقاى ما كه همين جهت گيرى را داشتند اما 
هر كدام به داليلى با اين جريان همراه نشدند، در صفوف 
كردند  سعى  و  ماندند  باقى  كومه له  و  كمونيست  حزب 
ديدگاههاى خود را در چهارچوب همين جريان پيگيرى 
پيرامون  زيادى  سخن  البته  سال  چند  اين  طى  كنند. 
اند.  نگفته  كنند  مى  دنبال  كه  اى  نقشه  واقعى  محتواى 
به نظر من اين ديدگاه در منسجم ترين شكل خود قبال 
امتحانش را پس داده است و من اميدوار هستم اين رفقا 
گردد،  برمى  پروژه شان  سياسى  محتواى  به  كه  آنجا  تا 
صحبت  بيشترى  شفافيت  و  روشنى  و  صراحت  دقت،  با 
كنند و تا آنجا كه به شكل آن برمى گردد اما از تجربه 
انشعاب قبلى و سرنوشتى كه پيدا كرد درس بگيرند و با 
جريان سياسى برنامه ايى و ايدئولوژيك كومه له و حزب 

كمونيست ايران همراهى بيشترى داشته باشند.
ايران  كمونيست  حزب  عنوان  به  خودمان  به  راجع  اما 
شكل  لحاظ  از  كنيم  مى  دنبال  ما  كه  آنچه  له،  كومه  و 
حركتى است كه از ابتدا كومه له  فعاليت سازمانى همان 
كه  سياسى  جريان  بك  است.  شده  گدارى  پايه  آن  بر 
محدوده فعاليت خودش را ايران تعيين كرده است و بنا 
به  بعد،  به  مقطعى  يك  از  بويژه  كه  خاصى  موقعيت  به 
سپس  و  شد  متحمل  سال 1352  در  كه  ضرباتى  دنبال 
به دنبال انقالب ايران و برپايى جنبش كردستان، وظايف 
و  گيرد  مى  قرار  دستورش  در  كردستانى  اولويت هاى  و 

فعاالنه به انجام آن مشغول مى شود.
بنابر اين از لحاظ شكل سازمانى و محدوده فعاليت  تشكيل 
حزب كمونيست ايران هميشه از اهداف تعطيل ناپذير اين 
ما  هم  فعاليت  محتوايى  لحاظ  از  و  است  بوده  جريان 
خواهان يك انقالب كارگرى كه راه را براى تحقق يك 
برنامه سوسياليستى هموار بكند هستيم. كمونيسم آرمان 
نهايى ماست و اين مضمون دقيقا آن شكل از فعاليت را 

هم كه اشاره كردم از ما مى خواهد.

مورد  در  پايان  در  همبستگى  راديو 
زمينه ها و امكان متحد شدن نيروهاى 

راديكال و چپ در ايران مى پرسد 

 ابراهيم عليزاده در جواب مى گويد: اپوزيسيون راديكال 
و  فعال  دخالت گرى  يك  متن  در  تنها  ايران  در  چپ  و 
كه  است  موجود  اجتماعى  هاى  جنبش  در  مشاركت 
بزرگ  مقياس  در  را  خودش  شدن  متحد  راه  مى تواند 
و  نظريها  تنگ  كه  هست  آنجا  در  كند.  پيدا  موثر  و 
محدودنگرى هايى كه معموال مانع اتحاد و نزديكى اين 
و  همكارى ها  براى  راه  و  مى بازند  رنگ  هستند  نيروها 

اتحادهاى وسيع هموار مى شود.
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احمدى نژاد  محمود  اظهارات  از  پس  كوتاهى  فاصله  به   
جمهورى  اى  هسته  پرونده  يافتن  مختومه  بر  مبنى 
اسالمى، بار ديگر كيس ايران توسط شوراى حكام آژانس 

بين المللى انرژى اتمى مورد بررسى قرار گرفت. 
ماه  دو  كه  شد  تشكيل  حالى  در  حكام  شوراى  نشست 
انرژى  المللى  بين  آژانس  و  ايران  نمايندگان  پيش 
هسته اى توافقنامه اى را تحت نام "برنامه اقدام" امضاء 
كرده بودند. در اين سند رسمى، جمهورى اسالمى متعهد 
شده تا به تك تك پرسش ها و ابهامات بازرسان آژانس 

پاسخ گويد! 
"محمد برادعى" در گزارش خود به شوراى حكام، توأم 
تفاهمات  اورانيوم،  سازى  غنى  بخاطر  ايران  از  انتقاد  با 
جهت  در  مثبت  گامى  كشور  اين  با  را  سازمانش  تازه 
استقبال  رغم  على  كرد.  ارزيابى  هسته اى  بحران  حل 
كشورهاى عضو شوراى عدم تعهد از سخنرانى مديركل 
آژانس ، اين گزارش با واكنش منفى آمريكا و متحدينش 

روبرو گرديد. 
آقاى  شورا،  گردهمائى  در  حاضر  هاى  ديپلمات  گفته  به 
برادعى در اعتراض به بيانيه  شديداللحن اتحاديه ى اروپا 
تأثير  وى  اقدام  حال  اين  با  كرد،  ترک  را  اجالس  سالن 
بر  متحده)  اياالت  (متحدين  اروپائيان  مواضع  بر  چندانى 

جاى نگذاشت.
را  جارى  نامه  تفاهم  آژانس،  در  آلمان  سفير  گوتوالد"   "
بمنزله پيش آمدن فرصتى مناسب براى ايران در بتأخير 
انداختن دستورالعمل تعليق غنى سازى اورانيوم توصيف 
نمود و آنرا براى گروه 1+5 (آمريكا، چين، روسيه، بريتانيا، 
فرانسه و آلمان) غير قابل قبول عنوان كرد. گوتوالد ارجاع 
ملل  سازمان  امنيت  شوراى  به  را  ايران  پرونده  مجدد 

كارسازترين راه حل دانست. 
بدنبال انتشار خبر گزارش فصلى آقاى برادعى در خصوص 
محمود   ، رژيم  اى  هسته  هاى  برنامه  سازى  شفاف 
در  فعال  سانتريفوژهاى  شمار  افزايش  از  احمدى نژاد 
تأسيسات اتمى نطنز و اضافه شدن يك آبشار در هفته به 
آنها خبر داد. متخصصين آژانس ضمن ابراز ترديد نسبت 
به صحت ادعاهاى احمدى نژاد، تعداد سانتريفوژهاى اين 

سايت را كمتر از دو هزار عدد برآورد كرده اند.
با  مجريه  قوه  رئيس  كذب  تبليغات  و  آفرينى  جنجال 
ناخرسندى رؤساى چندين نهاد تصميم گيرنده و انتقادات 
تند جناح هاى مخالف با اصولگرايان و دولت نهم مواجه 
شده است. منابع مطلع مى گويند،  رهبران كليدى نظام 
هاى  برنامه  باب  در  نژاد  احمدى  راندن  سخن  نحوه  از 
هسته اى ايران ابراز نگرانى كرده اند و تعدادى از صاحب 
منصبان ايران در دولت هاى هاشمى رفسنجانى و خاتمى، 

بسختى به حرف هاى حماقت آميز وى تاخته اند.
هيئت  مذاكرات  دوم  دور  هفت،  و  هزار  دو  اكتبر  نهم   
اعزامى آژانس برياست معاون برادعى " اولى هاينونن" با 
هيئت ايرانى به سرپرستى معاون بين الملل شوراى عالى 
امنيت ملى "جواد وعيدى" در ادامه توافق ماه اوت ايران 

با آژانس در تهران آغاز شد.
موضوع  ايرنا،  ايران-  دولتى  خبرگزارى  از  نقل  به 

گفتگوهاى دو  سانتريفوژهاى " پى-1 و پى-2 " محور 
هيئت را به خود اختصاص داد. آژانس بين المللى انرژى 
دستيابى  چون  و  چند  از  يافتن  اطالع  پى  در  هسته اى 
ايران به اين تجهيزات و دريافت پاسخ هاى قانع كننده 
از  برخى  در  خالص  اورانيوم  آثار  شدن  ديده  ارتباط با  در 

نقاط كشور است . 
و  چهارم  و  بيست  روزهاى  در  مذاكرات  نخست  دور 
بيست و پنجم سپتامبر انجام گرفت و نمايندگان رژيم به 
پرسش هاى هيئت اعزامى در ارتباط با توليد پلوتونيوم و 

آلودگى هاى كشف شده در كرج پاسخ گفتند.
اين مذاكرات را در شرايطى برگزار مى گردند كه شوراى 
ايران  عليه  تنبيهى  قطعنامه هائى  ملل  سازمان  امنيت 
بدون  اسالمى  جمهورى  وجود  اين  با  است.  كرده  صادر 
خوف از اين مصوبات، كمافى السابق توليد اورانيوم غنى 
شده را براى نيروگاه هاى هسته اى جزو حقوق بالفصل 
خويش بعنوان يكى از امضاكنندگان معاهده منع گسترش 

سالح هاى هسته اى مى داند.
سازمان هاى  دستورات  از  حكومت  سرپيچى  آنكه  با 
اياالت  با  اروپائيان  بيشتر  همگرائى  موجب  بين المللى 
متحده و خواست صدور قطعنامه هاى شديدتر عليه ايران 
شده است، در مقابل چين و روسيه همچنان ضمن ابراز 
مخالفت با مواضع آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان اعمال 
مجازات هاى سنگين تر را تا قبل از وصول گزارش نهائى 

آژانس صحيح نمى دانند.
و  اوت  ماه  نامه   موافقت  از  ناشى  عمدتًا  غرب  نگرانى 
تداوم مذاكرات آژانس با ايران مى باشد و همانگونه كه 
رفتن  هرز  سبب  امر  اين  معتقدند  آنان  آمده،  خبرها  در 
هاى  فعاليت  توقف  بمنظور  فشارهايشان  تعويق  و  زمان 
به  پاسخ  در  برادعى  محمد  شد.  خواهد  ايران  اى  هسته 
اين اضطرابات، از محدود بودن گفتگوها و تهيه  راپورت 

خويش تا اواخر ماه نوامبر خبر داده است.
فرانسه  گراى  راست  جمهور  رئيس  بتازگى  است  گفتنى 
امپرياليستى  دول  سران  از  را  سبقت  گوى  "ساركوزى" 
گسترده تر بر ضد ايران،  تنبيهات  ديگر در مقرر نمودن 
ربوده است. غرض اصلى سفر اخير ساركوزى به روسيه 
راضى كردن همتايش " والديمير پوتين" در همسوئى با 

نظرات دولت فرانسه بود. 
حضور  در  اكتبر  دهم  مطبوعاتى  كنفرانس  در  پوتين  اما 
ساركوزى گفت: "ما اطالعاتى در دست نداريم كه نشان 
بنا   بسازد،  اتمى  افزارهاى  جنگ  دارد  تالش  ايران  دهد 
دنبال  ايران  كه  رويم  مى  جلو  نقطه  همين  از  ما  اين  بر 
غرب  در  خود  شركاى  مانند  اما  نيست،  هدفى  چنين 
نگرانيم و بايد فعاليت هاى هسته اى ايران تا حد ممكن 
شفاف باشد." با اين وصف ساركوزى در همان كنفرانس 
مطبوعاتى  از حاصل آمدن تفاهماتى ميان دو كشور در 
سفر  وى  زد.  حرف  ايران  اى  هسته  برنامه   با  برخورد 
رئيس جمهور روسيه را به تهران براى شركت در اجالس 
كشورهاى حاشيه  درياى خزر و گفتگوى پوتين با مقامات 

ايران را مفيد قلمداد كرد.
جا دارد به مالقات " كاندوليزا رايس" و " رابرت گيتس" 

آستانه   در  آنهم  روسيه  از  آمريكا  دفاع  و  خارجه  وزراى 
سفر پوتين به تهران باز با هدف متقاعد كردن اين كشور 
از تصميمات غرب در مورد فعاليت هسته اى ايران اشاره 

كرد. 
مقامات آمريكا در اين ديدار مذاكراتى حول احداث سامانه  
لهستان  در  موشكى  پدافند  و  چك  جمهورى  در  رديابى 
مانند  دولت هائى  موشكى  حمالت  خطر  مقابله با  جهت 

ايران با رؤساى سياسى و نظامى روسيه ترتيب دادند.

كشاكش داخلى جناح هاى رژيم 
در رابطه با برنامه هسته اى

واقعيت تمايل حاكميت به ساخت و توليد سالح اتمى بر 
كسى مستور نيست. از نظر حكومت گران دست يافتن به 
تكنولوژى تسليحات كشتار جمعى موقعيت سياسى شان 
را در سطح خاورميانه و جهان تحكيم مى بخشد، آنان را 
توازن  و  برد  مى  فراتر  اى  منطقه  نظامى  قدرت  يك  از 
قواى منطقه را به ضرر ساير دول مجاور از جمله اسرائيل 
جمهورى  هاى  جناح  تمامى  زند.  مى  برهم  تركيه  و 
اسالمى آرزوى وقوع اين امر را در سر مى پرورانند اما در 
عين حال كشمكش و جدال سختى بخاطر نحوه  پيشبرد 

پروسه  اتمى شدن ميان آنها جريان دارد.
اختالف سليقه در اين زمينه بسان جدل برسر بكارگيرى 
حساب  هاى  راهبرد  انتخاب  يا  و  اقتصادى  الگوهاى 
شده تر در راستاى عملى كردن سياست نئوليبرالى، جلب 
سرانجام  و  جهانى  بازارهاى  در  ادغام  سرمايه گذارى، 
چگونگى برقرارى مناسبات ديپلماتيك در سطوح مختلف 
اصلى  هاى  شاخص  و  پارامترها  از  يكى  غرب  دنياى  با 

وضعيت درونى حاكميت است. 
آنچه زبان رقباى احمدى نژاد و اصولگرايان را به نكوهش 
پيشروى  خصوص  در  نامبرده  افاضات  و  غلو  گشوده، 
برنامه هاى هسته اى كشور در كنفرانس هاى مطبوعاتى 

و يا ديدارها و سمينارهاى بين المللى است. 
گوئى هاى  گزافه  به  مخالفين  انتقادى  رويكرد  الواقع  فى 
ازدياد  از  هراس  و  بيم  كننده  بيان  نهم،  دولت  رئيس 
بيش  انزواى  و  امنيت  شوراى  اقتصادى  تحريم هاى 
اين  هم  بعضى  است.  جهان  در  اسالمى  رژيم  پيش  از 
انتقادات را نشانه  ترس از تتاول و رودروئى نظامى غرب 

با ايران مى دانند. 
اگرچه اين تحليل اندكى درست بنظر مى رسد، ولى سران 
نو  و  خواهان  جمهورى  دشوار  شرايط  از  اطالع  با  رژيم 
محافظه كاران اياالت متحده در محدوده  مرزهاى خود، 
به گل نشستن ارابه جنگى آنها در عراق، سرد شدن ميل 
اروپائيان به حضور در جنگى ديگر و نياز عاجل كاخ سفيد 
به كمك هاى ايران در آرام كردن اوضاع عراق، كمتر به 
چنين احتمالى فكر مى كنند و از اين بابت خاطرى آسوده 
دارند. آنان دريافته اند حتى اگر آمريكا به اصرار اين و آن 
وارد جنگ با ايران شود صرفًا به عمليات محدود هوائى  

بسنده خواهد كرد.

     فعاليت هاى هسته اى ايران و نگرانى هاى غرب

     فرشيد شكرى
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 دليل واهمه  امپرياليسم آمريكا از 
دستيابى ايران به فن آورى هسته اى

حال  در  مسئله  از  بيش  بمراتب  ايران  قضيه  اهميت 
دولت مردان  براى  شمالى  كره  اتمى  هاى  فعاليت  حل 
چنانچه  داديم،  توضيح  پيشتر  همانطور  آمريكاست. 
سازى  غنى  هاى  فعاليت  ادامه   در  اسالمى  جمهورى 
قواى  توازن  برسد،  اتمى  تسليحات  ساخت  توانائى  به 

منطقه اى بسود ايران تغيير خواهد كرد. 
رژيم  اندازى  سنگ  ترس  از  را  سفيد  كاخ  وضعيت،  اين 
ايران در مسير اهداف استراتژيكش به مماشات و سازش 
بى قيد و شرط با تهران ملزم خواهد كرد. اينچنين كنار 
آمدنى ابداً براى دولت نژاد پرست اسرائيل خوشايند نيست. 
«فراموش نكنيم تا به امروز ايران در خدمت پروژه هاى 

آمريكا در خاورميانه بوده است.» 
به باور نئوكنسرواتيوها و شركاى صهيونيست، در صورت 
سياسى  معادالت  در  تا  مجبورند  آنها  ايران  شدن  اتمى 
منطقه جايگاهى ويژه به اين كشور بدهند كه اين موضوع 
و  آمريكا  بورژوازى  مدت  بلند  اهداف  خوردن  گره  باعث 
در  دليل  بهمين  شد،  خواهد  تهران  اقدامات  به  اسرائيل 
تالشند تا خواست جمهورى اسالمى در اين زمينه تحقق 

نيابد. 
آن  در  اسالمى  حكومت  با  مصالحه  نئوكان ها  نظر  از 
شرايط ، به اعتبار جهانى شان لطمه مى زند و بسيارى نيز 
احتمال رودست خوردن از رهبران جاه طلب ايران را دور 

از انتظار نمى دانند. 
دو  هر  بين  در  هائى  (شخصيت  گرايان  اعتدال  درعوض 
حزب حاكم) برقرارى روابط دوستانه با رژيم ايران و قبول 
تمناى دفاع از ماندگاريش را كليد حل مشكالت آمريكا 
در منطقه و زمينه ساز برون رفت از بن بست كنونى و 

موفقيت طرح هاى بعدى مى انگارند. 
راهكار  دو  ماليمت،  يا  و  فشار  سياست  نيست  ترديدى 
متفاوت براى عملى شدن نقشه هاى سرمايه دارى آمريكا 

و صهيونيست هاى هم كاسه با آنهاست.

 چرائى كشمكش اروپائيان با جمهورى اسالمى 
در اين رهگذر، هر كدام از قدرت هاى اروپائى (انگليس، 
فرانسه و آلمان) با درک مطامع و اميال رقيب بزرگ خود 
برآنند تا اين متحد ديرين را ناكام ساخته و بصورت كامل 

كنترل خاورميانه را بچنگ آورند. 
هرچند اينان بارها از مواضع و آراء حاكمان اياالت متحده 
و  كرده اند  حمايت  اعالم  نافرمان  كشورهاى  قبال  در 
همراه شده اند، ليكن  واشنگتن  هميشه با سياست هاى 
نزديك  روابط  وجود  و  ها  همكارى  اين  همه   برغم 
اقتصادى، سياسى و امنيتى با يكديگر منافع ملى جدا و 

مستقل از شركاى خويش دارند. 
سرمايه دارى قطب هاى امپرياليستى اروپا به اضافه  چين، 
روسيه و ژاپن در پنجاه سال اخير سوداى تصرف قسمت 
در  و  مليتى  چند  كمپانى هاى  و  ها  شركت  سهام  اعظم 
در  را  جهان  بورژوازى  طبقه   رهبرى  قبضه   كالم  يك 
ذهن داشته اند و دارند. بزعم آنها مسابقه  تصاحب بازار و 

سرمايه هاى مالى جهان پايانى ندارد. 
گذشته از اتحادهاى منطقه اى و بين المللى كه حاكى از 
شيوه   كردن  شكوفا  در  ها  امپرياليست  وفاق  و  همگرائى 
توليد و روابط استثمارگرايانه  حاضر از راه جهانى سازى و 
همچنين جمع كردن نيرويشان در مبارزه با طبقه  كارگر 
دنياست، طبقات حاكم اين ممالك و ديگر دول سرمايه 

دارى بدواً به منافع خود مى انديشند.
بايد دانست فشار اين كشورها به حاكمين ايران در حقيقت 
گرفتن ابتكار عمل از دست هم پيمانان خود با هدف باز 
كردن درب هاى غارت و چاپيدن ثروت مردم ستمكش 

ايران است.

موضع گيرى و نوع برخورد
 مردم ايران با مسئله

 مسلمًا، تضمين بقاى حكومت از سوى غرب بويژه آمريكا 
كارشناسان،  بگفته  اتمى، «  قدرتى  به  شدن  تبديل  يا  و 
رژيم  سرنگونى  از  مانع  است.»  زمان  مستلزم  امر  اين 
اجتماعى  هاى  جنبش  بدست  دارى  سرمايه  اسالمى- 

نخواهد گرديد. 
خواستار  ستم  تحت  ملل  و  دانشجويان  زنان،  كارگران، 
خاتمه دادن به عمر ننگين اين نظام اند. ايشان قدر به يقين 
با پيكار متحدانه خود استبداد حاكم را همانند ديكتاتورى 
پهلوى بزير مى كشند، مع الوصف آنچه نبايستى در كنار 
مبارزات ايندوره ناديده گرفته شود، برخورد قاطعانه  ما با 

طرف هاى درگير است. 
مسامحه و بى تحركى در اين زمينه ميدان معامله كردن با 
سرنوشت طبقه  كارگر و توده هاى زيردست را براى طرفين 
تالش هاى  با  صريح  مخالفت  عدم  گذارد.  مى  باز  دعوا 
اتمى  تسليحات  به  دستيابى  در  ايران  پيشه  جنايت  نظام 
شانس رويدادهاى پرخطر را چند برابر مى كند. آرزوى اين 
رژيم سكوت شهروندان ايران و نشنيدن صداى اعتراض 
آنان عليه فعاليت هاى غنى سازى است. جبهه مقابل هم 
از كم تفاوتى توده ها در باره ماجراجوئى هاى حاكميت 
بسيار خوشنود است و آنرا فرجه اى خوب در جهت مطيع 

ساختن تهران تلقى مى كند.
اى  هسته  بحران  قبال  در  ايران  مردم  گيرى  سمت 
و  اسالمى  بشرى  ضد  رژيم  سياست  با  موازات  در  نبايد 
جناح هايش باشد كه مى خواهند داشتن تكنولوژى هسته 
اى را خواست و اراده ملى جلوه دهند و يا مطابق با ميل 
سرگرم  مدام  كه  باشد  آمريكا  پرو  بورژوائى  اپوزيسيون 
تحريك غربى ها به اميد اعمال تحريم هاى سخت تر و 

يا يورش نظامى به كشور هستند. 
به  تنها  اقتصادى  هاى  تحريم  دود  است،  مبرهن  كامًال 
چشم طبقه كارگر و توده هاى محروم جامعه خواهد رفت 
متحمل  جامعه  فرودستان  نيز  جنگ  بروز  صورت  در  و 
طبقات  و  حاكميت  انصار  نه  و  شوند  مى  هزينه  پرداخت 

دارا.
و  اورانيوم  سازى  غنى  فعاليت  از  تنفر  و  انزجار  اعالم 
برآوردن بانگ اعتراض عليه منفعت پرستى قدرت هاى 
است.  اى  هسته  بحران  به  رويكرد  ترين  اصولى  جهان 
پشتيبان  نبرد  اين  در  متمدن  و  آزاده  بشريت  گمان  بى 

ما خواهند بود.   
                          اكتبر 2007  

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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اطالعيه  كميته  مركزى  كومه له در  مورد  سوء قصد عوامل جمهورى 
اسالمى به جان مجيد حميدى از فعالين جنبش كارگرى

 
دفاع  كميته  هماهنگى،  كميته  عضو  كارگرى،  جنبش  فعالين  از  يكى  حميدى"،  مجيد   " ماه  مهر  پنجشنبه 26  روز  صبح 
از محمود صالحى و فعال ايجاد شوراى كارگرى در شهر سنندج به هنگام خروج از منزل به وسيله افراد مسلح نقاب دار 

جمهورى اسالمى مورد سوء قصد قرار گرفت.
 "مجيد حميدى" كه از ناحيه شانه راست و گردن مورد اصابت چندين گلوله ماموران نقاب دار رژيم قرار گرفته بود به 
بيمارستان بعثت سنندج منتقل شد كه به دليل كمبود امكانات پزشكى و بنا به توصيه پزشكان براى معالجه به تهران انتقال 

يافته و آخرين خبرها حاكيست كه وضعيت جسمى اين فعال كارگرى وخيم است.
جمهورى اسالمى هراسناک از  رشد جنبش كارگرى و ديگر جنبش هاى اجتماعى بعد از بكار انداختن ماشين جنايت خود، 
دستگيرى و ببند كشيدن جوانان، اعدامهاى دسته جمعى در مأل عام به منظور حاكم كردن فضاى رعب و وحشت بر جامعه، 
اينبار به ترور فعالين شناخته شده جنبش كارگرى روى آورده است تا با ترور  آنها از ديگر فعالين و پيشروان كارگرى زهر 

چشم بگيرد و مانع تالش و كوششهاى آنها در زمينه سازمانيابى جنبش كارگرى شود.
كومه له ضمن محكوم كردن اين اقدام جنايتكارانه و تروريستى رژيم جمهورى اسالمى، از همه كارگران و مردم آزاديخواه 
مى خواهد كه با  هوشيارى و اتحاد و  همبستگى  مبارزاتى خود، تروريسم لجام گسيخته و سياست وحشت پراكنى و 

جنايكارنه رژيم را با شكست روبرو سازند.
                                                          كميته مركزى كومه له
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اهداف واقعى و استراتژيك دولت تركيه در لشكر كشى به كردستان 
     جالل محمد نژاد

مقدمه
كردستان  روستاهاى مرزى  در چند هفته اخير مناطق و 
عراق از طرف نيروهاى ارتش تركيه و ايران توپ باران 
ساكنين  براى  را  فراوانى  جانى  و  مالى  خسارات  و  شده 
روستاهاى مرزى ببار آورده است و هر دوى اين دولتها 
انجام  مرزى  مناطق  در  را  اى  گسترده  نظامى  تمركز 
داده اند. بويژه دولت تركيه از مدتها پيش نيروى مسلح در 
ابعاد 250 هزار نفرى را به مرزهاى كردستان عراق گسيل 
داشته و خود را براى يك حمله وسيع به داخل مرزهاى 
كردستان عراق آماده كرده است. در اين رابطه هفته پيش 
پارلمان تركيه با اكثريت بااليى رسما تصويب كرد كه به 
دولت و ارتش تركيه اختيار دهد كه هر موقع شرايط را 
كنند. اين  حمله  عراق  كردستان  منطقه  بداند به  مناسب 
توپ باران و مانورهاى نظامى گسترده به بهانه برچيدن 
محدودكردن  و   PKK گريالهاى  نظامى  پايگاههاى 
دامنه فعاليتها نظامى آنها صورت مى گيرد و در اين رابطه 
هاى  رسانه  در  را  بزرگى  تبليغاتى  هياهوى  تركيه  دولت 
عمومى براه انداخته و براى آماده كردن فضاى عمومى و 
بسيج افكار مردم تركيه وسيعا تالش مى كند. اما كامال 
روشن است كه در تعقيب اين نقشه هاى منطقه اى عليه 
مردم كردستان، اهداف درازمدت ترى مورد نظر است و 
برخورد نظامى به نيروهاى PKK  در اين راستا تنها يك 

بهانه و پوشش تبليغاتى است. 

اهداف درازمدت دولت تركيه در هماهنگى با 
آمريكا و دولتهاى منطقه

دستگاههاى  و  جنگى  ماشين  شرايطى  در  تركيه  دولت 
تبليغاتى خود را پيرامون مسئله حمله به كردستان عراق 
خاورميانه  منطقه  و  عراق  كشور  كه  است  انداخته  بكار 
درگير يك بحران عمومى و گسترده است. اوضاع كشور 
جغرافياى  سرتاپاى  و  شده  وخيمتر  روز  به  روز  عراق 
فرا  بيدفاع  مردم  آوارگى  و  كشتار  و  جنگ  را  كشور  اين 
صدها  و  پاشيده  هم  از  جامعه  اين  شيرازه  است.  گرفته 
هزار نفر ارتش آمريكا و عراق از كنترل امنيت و آسايش 
استراتژى  اند.  مانده  عاجز  كشور  اين  مناطق  و  شهرها 
تقسيم  پرونده  آمريكا در عراق با شكست مواجه شده و 
كارشناسان  بررسى  تحت  سطوح  تمام  سياسى در  قدرت 
دولت  دارد.  قرار  متحدانش  و  آمريكا  استراتژيستهاى  و 
آمريكا در سناريوهاى تقسيم قدرت كه براى آينده عراق 
مورد نظر دارد احتماال مجبور خواهد شد كه سهم هر يك 
از احزاب و نيروهاى مذهبى و ملى و دولتهاى دخيل را 
و  نمايد  تامين  آنها  واقعى  قدرت  و  نفوذ  وزن،  نسبت  به 
را  شده  مرتكب  رابطه  اين  در  گذشته  در  كه  اشتباهاتى 
برخى  براى  و  كرده  كمتر  را  برخى  سهم  كنند.  جبران 
و  عرب  ناسيوناليسم  مثال  براى  كند.  باز  بيشترى  ميدان 
حزب بعث در اين دوره قرار است سهم بيشترى پيدا كرده 
همين  به  دادن  رضايت  به  را  كردها  زياد  احتمال  به  و 

موقعيت فعلى شان مجبور نمايند.
تالش  تركيه  جمله  از  و  منطقه  دولت هاى  راستا  اين  در 
بيشتر  امتياز  كسب  براى  خود  ابزارهاى  از  كه  مى كنند 
استفاده كنند. تدارک گسترده دولت تركيه و بسيج افكار 

عمومى اين كشور براى لشكركشى به كردستان عراق و 
اشغال مناطق وسيعترى در عمق خاک كردستان عراق را 
بايد به عنوان حربه اى براى كسب سهم بيشتر اين كشور 
در تقسيم قدرت و تحوالت آتى عراق مورد بررسى قرار 
داد. دولت تركيه از سالها پيش اينكار را شروع كرده است. 
از يك طرف روابط گسترده اقتصادى را با حكومت محلى 
از  بيش  انداختن  راه  با  و  كرده  برقرار  عراق  كردستان 
1200 كمپانى بازرگانى و توليدى بخش بزرگى از بازار و 
اقتصاد حكومت محلى كردستان عراق را در دست گرفته 
و از طرف ديگر با تمركز مجموعه زيادى نيروى نظامى 
نظامى   حمالت  از  جلوگيرى  بهانه  به  مرزى  مناطق  در 
PKK و همچنين راه انداختن گروه ها و دستجات وابسته 
به خود در شهر كركوک و غيره، همواره حكومت محلى 

كردستان را تحت فشار قرار داده است.
و  است  آمريكا  استراتژيك  پيمان  هم  تركيه  دولت 
از  فراتر  و  درازمدت  اهداف  ناتو  پيمان  در  آنها  همكارى 
عراق و خاورميانه را مد نظر دارد. لشكر كشى تركيه به 
كردستان عراق نمى تواند بدون توافق و هماهنگى آمريكا 
صورت گيرد. چشم پوشى و سكوت دولت آمريكا در قبال 
حمله تركيه دال بر همين سياست هماهنگ است. دولت 
آمريكا در نقشه مشتركش با تركيه مى خواهد حكومت 
محلى كردها را براى قبول سهم كمتر در تقسيم قدرت 
آتى در عراق تحت فشار قرار دهد، سرنوشت شهر نفت 
خيز و استراتژيك كركوک را همچنان پادرهوا نگه داشته 
و مناطق وسيعى از جغرافياى كردستان را خارج از كنترل 
حكومت محلى نگه دارد و اختيار ارتش، اقتصاد و دارايى 
هاى اساسى را بعنوان اهرمهاى اصلى در دست حكومت 
گيرى  قدرت  از  شكل  بدين  و  داشته  نگه  باقى  مركزى 
ممانعت  مستقل  دولت  ايجاد  راستاى  در  كردها  بيشتر 

بعمل آورد.
در  خود  موقعيت  تحكيم  دنبال  به  اساسا  تركيه  دولت 
عراق و كسب سهم و جايگاه قويتر در آينده عراق است. 
نظامى  نيروى  گسترده  تمركز  و  تركيه  تبليغاتى  جنجال 
براى  را  موفقيتهايى  نيز  حد  همين  تا  مرزى  مناطق  در 
صحنه  در  بيشتر  سهم  كسب  سياست  راستاى  در  تركيه 
سياسى عراق در بر داشته است. اشغال جغرافياى وسيعتر 
در كردستان عراق بوسيله ارتش تركيه جاپاى محكمى را 
براى دولت تركيه در عراق باز خواهد كرد و بعنوان يك 
آكترهاى  به  بيشترى  قدرت  موضع  از  اى  منطقه  قدرت 
كه  آورد  خواهد  فشار  آمريكا  دولت  و  عراق  در  سياسى 

سهم بيشترى را براى او در نظر بگيرند. 
دولت تركيه قدرت گيرى كردها در عراق و ايجاد دولت 
مستقل كرد را تهديد مستقيمى براى منافع خود و عاملى 
عليه  مبارزه  براى  تركيه  داخل  در  كردها  تشويق  براى 
خود دانسته و با همه توان خود در تالش است كه مانع 
طمع  چشم  تركيه  دولت  شود.  اى  پروسه  همچون  يك 
به شهر كركوک دوخته و به اشكال مختلف براى تغيير 
دموگرافى اين شهر به نفع خود تالش كرده است. در اين 
شهر دستجات وابسته به خود را مسلح كرده و آنها را به 
ايجاد اخالل اداره شهر و درخواست خودمختارى محلى 
تشويق كرده است. دولت تركيه پيوستن واقعى شهر نفت 
خيز كركوک به حكومت محلى كردستان را عامل مهمى 

در قدرت گيرى آنها براى ايجاد دولت مستقل مى داند و 
با تمام نيرو مانع اين كار شده است.

براى  اصلى  پوشش  و  بهانه   PKK نظامى  فعاليتهاى 
عراق  كردستان  به  تركيه  ارتش  حمله  و  گسترده  مانور 
است. در حاليكه بر همگان روشن است كه فعاليت نظامى 
گريالهاى PKK حتى در مقايسه به سالهاى پيش نيز در 
ابعاد بسيار پائين ترى قرار دارد كه بتواند تمركز و بسيج 
250 هزارى نفر ارتش تركيه در اين مرزها را توجيه كند. 
از طرف ديگر دولت تركيه در گذشته نيز دهها بار به داخل 
مرزهاى كردستان عراق حمله كرده و پايگاه هاى نظامى 
با  و  نموده  مستقر  عراق  كردستان  مرزى  منطقه  در  نيز 
عراق  كردستان  محلى  حكومت  و  كرد  احزاب  همكارى 
 PKK مواجه بوده است. اين در حالى است كه رهبرى
يكجانبه  طور  به  پيش  روز  دو  همين  بار  آخرين  و  بارها 
اعالم آتش بس كرده و براى هرگونه ساز شى انعطاف و 
آمادگى خود را اعالم كرده است. بنابر اين روشن است 
كه دولت تركيه اهداف درازمدت ترى را از اين حمله و 
دولت  حمايت  كند.  مى  تعقيب  پارلمان  در  آن  تصويب 
سوريه از اين تصميم دولت تركيه و هماهنگ بودن اين 
جمهورى  جانب  از  مرزى  مناطق  باران  توپ  با  حركت 
استراتژيك  توافق  و  همكارى  بر  دال  نيز  ايران  اسالمى 
سركوب  در  درازمدت  اهداف  تعقيب  براى  دولتها  اين 
جنبش آزاديخواهانه مردم كردستان در كليت آن و براى 

تحكيم موقعيت خود در آينده عراق مى باشد.
دولت تركيه تاريخا يك سياست نژادپرستانه و فاشيستى 
را در قبال خواستها و مبارزات مردم ستمديده كردستان 
روستاى  هزار   4 از  بيش  راستا  اين  در  و  برده  پيش  به 
كردنشين اين كشور را با خاک يكسان كرده و بيش از 
30 نفر از مردم بى گناه كرد را قربانى نموده و حتى وجود 
و هويت انسانى آنها را انكار كرده است. دولت تركيه نه 
اعماق  در  و  دياربكر  در  بلكه  قنديل  كوههاى  رشته  در 
شهرهاى بزرگ و مناطق كردنشين با يك جنبش توده 
اى از جانب مردم آزاديخواه كرد و مبارزه تاريخى اشان 
براى رفع ستم ملى روبرو است كه با اين حمله نظامى به 
كردستان عراق مى خواهد اذهان عموم را از آن منحرف 
كند. جنبشى كه در چند سال اخير اساسا بر يك پروسه 
سياسى و بر يك جنبش اعتراضى گسترده توده اى متكى 
شده است. جنبشى كه در ادامه كار خود بيش از پيش به 
نيروى مردم زحمتكش و ستمديده متكى شده و در ابعاد 
وسيعترى مورد حمايت افكار عمومى قرار خواهد گرفت. 

لشكر كشى ارتش تركيه به كردستان عراق هم اكنون نيز 
و  احزاب  هيستريك  تبليغات  شدن  فعال  و  تقويت  باعث 
دستجات فاشيستى تركيه در تكرار روياى ايجاد امپراتورى 
ترک در منطقه شده و تالشهاى نژادپرستانه و خطرناک 
نيروهاى كماليست و افراطى در ايجاد تنفر و تفرقه ملى 
را به خيابانها كشانده است كه از جانب ميدياى اجير شده 

نيز در ابعاد وسيعترى پخش مى شود. 
حمله دولت تركيه به كردستان عراق همچنين به اين خاطر 
است كه اذهان عموم را از بحران سياسى و اقتصادى و 
كشورش  داخل  در  كرد  مسئله  و  خود  داخلى  مشكالت 

منحرف كرده و براى مدت طوالنى ذهن مردم 
اين جامعه را با جنگ روانى و تبليغات جنگى و 
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اخير  تهديدات  و  تركيه  و  عراق  كردستان  مرزى  مناطق  مداوم  توپباران 
ارتش و دولت اين كشور بر عليه كردستان عراق اگرچه رويداد جديدى 
يك  در  و  خود  تبليغاتى  دستگاههاى  كمك  به  تركيه  دولت  اما  نيست 
هماهنگى عملى با كل مدياى منطقه مى كوشد كه اين اعمال و تهديدات 
كار  به  عراق  كنونى  سياسى  كشمكش هاى  در  فشارى  ابزار  مثابه  به  را 

بگيرد.
در گذشته ارتش تركيه دهها بار از مرزهاى كردستان عراق عبور كرده و 
دهها كيلومتر در خاک اين منطقه پيشروى كرده است اما در هيچكدام از 
اين موارد نيازى نداشته است به اين كه اين سياست تجاوزكارانه خود را 
به تصويب پارلمانش برساند اما اين بار از طريق دخالت دادن پارلمان و 
كمپين تبليغاتى كه به دنبال آن به راه انداخته است مى كوشد اين سياست 
را در عرصه يك جنگ روانى بر عليه مردم كردستان عراق به كار گيرد.

بهانه اين تهديدات و سلب امنيت از مردم ساكن مناطق مرزى كردستان 
عراق و تركيه وجود نيروهاى "پ.ک.ک" در كوهستانهاى قنديل است. 
اما بر همگان آشكار است كه دولت تركيه اهداف واقعى بسيار فراترى 
بزرگ  قدرت  چند  از  يكى  جايگاه  در  تركيه  دولت  كند.  مى  تعقيب  را 
منطقه اى مى خواهد كه بر سير حل و فصل بحران كنونى كشور عراق 
و بر تركيب آينده قدرت در اين كشور در جهت منافع سياسى خود تاثير 
بگذارد. تمركز نيرو و مانور دادنها در مناطق مرزى اگرچه به نظر نمى رسد 
در  اما  گردد  منجر  مناطق  اشغال  و  گسترده  تهاجم  حاضر  حال  در  كه 
همانحال اين سياست را به مثابه فاكتورى در سياست خارجى تركيه براى 

دخالت در بحران كنونى عراق فعاالنه به كار ميگيرد.
همزمانى اين تهديدات با تحركات نيروهاى جمهورى اسالمى و توپباران 
تائيد  مهر  و  ايران  رژيم  جانب  از  عراق  كردستان  مرزى  مناطق  كردن 
نيستند،  تصادفى  رويدادهايى  گذاشتن دولت سوريه بر كل اين سياست 
تامين  جهت  در  كه  هستند  اى  شده  ريزى  برنامه  هماهنگى  يك  بلكه 
مصالح اين سه دولت در جريان بحران سياسى كنونى عراق به كار گرفته 
مى شود. حضور اپوزيسيون هاى تركيه و ايران در كردستان عراق به مثابه 
توجيهى براى عملى كردن اين سياست به كار گرفته ميشود. به حركت 
در آمدن موج نفرت و اعتراضاتى كه در روزهاى اخير در كردستان عراق 
واقعيت  هستيم، نشانه اين  تركيه شاهد آن  تهديدات ارتش  مناسبت  به 
است كه مردم هشيار و آگاه اهداف پشت پرده اين سياست را به خوبى 
مى شناسند و تبليغات فريبكارانه ميدياى رسمى نتوانسته است واقعيت ها 

را از چشم آنان پوشيده بدارد.
كومه له تجاوزات ارتش تركيه بر مردم مناطق مرزى و سلب امنيت از 
آنان را به شدت محكوم مى كند و نفرت و بيزارى خود را از تهديدات و 
جنگ روانى كه دولت تركيه بر عليه مردم كردستان عراق به راه انداخته 
مقاومت  و  مبارزه  از  خود  پشتيبانى  بر  ديگر  بار  و  كند  مى  اعالم  است 
مردم كردستان عراق براى آزادى و براى تامين حق تعين سرنوشت اين 
كردستان  آزاديخواه  مردم  كه  داريم  اطمينان  ما  گذارد.  مى  تاكيد  مردم 
همه  مى توانند  خود  مبارزاتى  اتحاد  و  همبستگى  با  منطقه  كل  و  ايران 
اين تهديدات و توطئه ها را كه مخفيانه بر عليه حقوق و آزاديهاى مردم 
منطقه تدارک ديده م يشود خنثى كنند و كومه له خود را بخشى از اين 

همبستگى مبارزاتى مى داند. 
  كميته مركزى كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)

30/مهر/1386
          22/اكتبر/2006

اطالعيه كميته مركزى كومه له
در ارتباط با تهديدات دولت تركيه

 بر عليه كردستان عراق
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مقتضيات آن مشغول نمايد.

در صورت بروز واقعى جنگ
همانطور كه اشاره گرديد حمله نظامى تركيه به 
درازمدت  و  استراتژيك  اهداف  عراق  كردستان 
ترى را پيش رو دارد و اين جنگ گسترده بدون 
عنوان  به  آمريكا  دولت  با  هماهنگى  و  توافق 

قدرت اصلى در صنحه سياسى عراق شروع 
در  آمريكا  تاكنونى  سياست  شد.  نخواهد 
دولت  جنگى  تبليغات  و  تهديدات  قبال 

تركيه همين را نشان مى دهد. 
تركيه  دولت  هاى  نقشه  حاضر  حال  در 
هياهوى  و  روانى  جنگ  انداختن  راه  حول 
تهديدات  و  كردستان  مردم  عليه  تبليغاتى 
دولت  با  ديپلماتيك  آمدهاى  و  رفت  و 
بنظر  بعيد  و  است  متمركز  آمريكا  و  عراق 
مى رسد كه لشكر كشى گسترده به اشغال 
شهرهاى كردستان عراق و بروز يك جنگ 

نيز،  حمله  صورت  در  و  شود  منجر  عيار  تمام 
به  بيشتر  احتماال  تركيه  ارتش  نظامى  حركات 

نقاط مرزى محدود خواهد شد. 
عنوان  به  عراق  كردستان  در  تركيه  جنگ  اما 
يك امر واقع عواقب فاجعه بارى را براى مردم 
كردستان و منطقه بدنبال خواهد داشت و منطقه 
و  بغداد  امروز  شرايط  همچون  نيز  را  كردستان 
مناطق جنوبى اين كشور به مركز جنگ و كشتار 
روزانه و قربانى شدن مردم بى گناه تبديل خواهد 
كرد كه بدون ترديد باعث تلفات جانى و انسانى 

سرسام آورى را بدنبال خواهد داشت.
نيز  اكنون  هم  وسيعى  ابعاد  در  كردستان  مردم 
با نقشه ها و دسيسه هاى دولت تركيه و ساير 
دولتهاى منطقه آشنا هستند و در چند روز اخير 
در شهرهاى مختلف عليه سياست جنگى تركيه 
مبارز  مردم  اند.  انداخته  براه  وسيعى  اعتراضات 
كردستان در مبارزه براى تعيين سرنوشت خويش 
و در راه خنثى كردن توطئه هاى هماهنگى كه از 
جانب تركيه و دولتهاى منطقه در جريان است، 
ضرورى است به نيروى اعتراض توده اى خود 
در داخل اين كشورها و در خارج كشور متكى 
شوند و جامعه بين المللى را به وارد كردن فشار 

عملى بر اين دولت ها فراخوان دهند. 
و  آمريكا  حمايت  انتظار  سياست  مسير  اين  در 
هاى  نقشه  در  خود  كه  امپرياليستى  قدرتهاى 
تاكنون  هستند،  سهيم  كرد  ملت  عليه  مطرح 
است.  داده  نشان  برشنى  را  خود  مضررات  نيز 
زيانهاى عميقى كه سياست گره زدن سرنوشت 
و  آمريكا  استراتژى  به  كردستان  مردم  آينده  و 
سركوبگر  دولت هاى  و  نيروها  بست هاى  و  بند 
به مبارزات و آينده جنبش كردستان وارد كرده 
است، در مسئله اخير مربوط به حمله تركيه به 
كردستان عراق عواقب خود را روشنتر از هميشه 
عراق  مركزى  دولت  است.  گذاشته  نمايش  به 
دفاع  در  و  تركيه  ارتش  عليه  تنها  نه  آمريكا  و 
اقدامى  كردستان  محلى  حكومت  و  مردم  از 

گزارش  به  برعكس  كامال  بلكه  كرد  نخواهند 
روزنامه واشنگتن پست مورخ دوشنبه 23 اكتبر 
آنها دولت محلى كردستان را براى درگير شدن 
گريالهاى PKK در رشته كوههاى قنديل  با 
تحت فشار قرار داده اند. دولت المالكى و مقامات 
و  عراق  كردهاى  خود  اقدام  اين  با  آمريكائى 
هماهنگى  در  و  انداخته  هم  جان  به  را  تركيه 
با دولت تركيه سياست تفرقه در ميان كردها را 

دامن زده و كل جنبش كردستان لطمات جدى 
وارد خواهند ساخت.

در  كردستان  ستمديده  مردم  آمدن  ميدان  به   
حركتى گسترده و همه جانبه مى تواند با اعتماد 
بنفس بيشتر پتانسيل واقعى جنبش آزاديخواهانه 
مردم كردستان را به نمايش گذاشته و به همه 
كه  دهد  نشان  منطقه  در  قدرت  صاحبان 
و  انسانى  حقوق  كسب  براى  كردستان  مردم 
اجازه  و  كرده  مبارزه  متحدانه  حق طلبانه شان 
نخواهند داد كه محل زندگى آنها را به جوالنگاه 
منطقه  دولتهاى  قدرت  بازى  ميدان  و  ارتش ها 
تبديل شود. مردم كردستان تنها در اين صورت 
مى توانند همبستگى توده اى و مبارزه متحدانه 
خود را گسترش داده و كارگران و مردم آزاديخواه 
در كشورهاى منطقه و همچنين حمايت جامعه 
بين المللى را نيز در تالش براى بدست گرفتن 

سرنوشت خويش جلب نمايند.
در اين راستا اعتراض توده اى و گسترده مردم 
مبارز كرد در داخل كشور تركيه به همراه افكار 
دارد  بزرگى  اهميت  كشور  اين  در  آزاديخواهانه 
اعتراض  و  مبارزه  با  و  آمده  خيابانها  به  كه 
سكوبگرانه  سياست هاى  عليه  خود  متحدانه 
كه  اروپا،  اتحاديه  و  كشيده  صف  تركيه  دولت 
قرار  آن  آمدن  در  عضويت  به  دروازه  در  تركيه 
كه  بندى  نيم  دمكراسى  رعايت  براى  را  دارد، 
بازار  به  تركيه  پيوستن  پيرامون  مذاكرات  در 
مشتركشان وعده مى هند، تحت فشار بگذارند. 
قدرت  دادن  نشان  با  تنها  نيز  رابطه  اين  در 
همبستگى و مبارزه وسيع توده اى است كه مى 
توان اتحاديه اروپا را به پايبندى به تعهدات خود 
در قبال حقوق انسانى مردم كردستان در تركيه 
وادار نمود، در غير اينصورت حل مسئله كردها 
در راه حل و سياست عملى اتحاديه اروپا چيزى 
به  فرهنگى  امتيازات  سرى  يك  دادن  از  بيش 

كردها در تركيه نيست.
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بهرام رحمانى
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اوائل قرن بيستم در بحبوحه جنگ جهانى اول كه سرمايه 
و  شهرها  و  بودند  انداخته  راه  جهان  تقسيم  براى  داران 
كردند،  مى  نابود  را  ها  آن  ساكنان  و  ويران  را  روستاها 
از  رهايى  به  اميد  بود.  اميد  انقالب  اكتبر 1917،  انقالب 
برپايى  به  اميد  دارى.  سرمايه  استثمار  و  ستم  و  جنگ 

دنيايى آزاد و برابر و انسانى. 
حزبى به  هيچ  قطعنامه  قرار و  فرمان و  انقالب با  اساسا 
لنين:  قول  به  شود؛  نمى  متوقف  يا  و  پيوندد  نمى  وقوع 
«انقالب وقتى مى تواند صورت گيرد كه توده هاى تحت 
موجود  وضع  ادامه  به  قادر  حاكمه  طبقه  و  مايل  ستم 
نباشد.» و يا «هر انقالبى به معناى يك تحول ناگهانى و 
شديد در زندگى توده  هاى عظيم مردم است. اگر موجبات 
حقيقى  انقالب  وقوع  باشد  نشده  فراهم  تحولى  چنين 
غيرممكن است. همان گونه كه هر تحولى در زندگى يك 
فرد، بسى چيزها به او مى آموزد و وادارش مى سازد خيلى 
چيزها را ببيند و به چيزهايى پى ببرد، به همان گونه هم 
انقالب در مدت كوتاهى پرمعناترين و گرانبهاترين درس 

ها را به تمام مردم مى آموزد.» 
لنين، تاكيد دارد: «در دوران انقالب ميليون ها و ده ها 
ميليون تن از مردم در هر هفته بيش از يك سال زندگى 
عادى و خواب آلود چيز مى آموزند. زيرا هنگامى كه تحول 
ناگهانى و شديد در زندگى تمامى مردم روى مى دهد، با 
وضوح خاصى معلوم مى شود كه هر يك از طبقات مردم 
چه  با  و  دارد  نيرويى  چه  كند،  مى  تعقيب  را  هدفى  چه 
روش هايى عمل مى كند...» (درس هاى انقالب، لنين، 

6 سپتامبر 1917)
جنگ داخلى، قحطى و گرسنگى، دخالت هاى امپرياليستى 
از يك سو، و به حاشيه رانده شدن شوراهاى كارگرى و 
شديد  هاى  تصفيه  و  لنين  مرگ  و  كارخانه  هاى  كميته 
استالين در درون حزب و صنعتى كردن شتابان روسيه با 
نيروى كار از سوى ديگر، به طور كلى  فزاينده به  فشار 
مسير انقالب روسيه را تغيير داد و به لحاظ اقتصادى در 
حاكميت  سياسى  لحاظ  به  و  دولتى  دارى  سرمايه  مسير 

حزبى به جاى حاكميت طبقه كارگر. 
گيرد  مى  دست  در  را  قدرت  كارگر  طبقه  كه  جايى  در 
بالفاصله اين قدرت بايد در خدمت سياست و منافع طبقه 
كارگر قرار گيرد و دست به ريشه ها و مناسبات سرمايه 
كشى  ستم  هاى  ريشه  به  دادن  پايان  براى  ببرد.  دارى 
را  توزيع  و  توليد  باشد.  داشته  برنامه  و  طرح  استثمار  و 
جهت  در  قدرت  در  طبقه  عنوان  به  كند.  دهى  سازمان 
انترناسيوناليسم پرولترى و انقالب جهانى به يارى طبقه 
تثبيت  كارگر كشورهاى ديگر بشتابد تا حكومت خود را 
در  نگرفت،  صورت  اقداماتى  چنين  روسيه،  در  اما  كند. 
هاى  سال  از  اجتماعى  و  اقتصادى  ملزومات  كه  حالى 
و  داخلى  و  خارجى  جنگ  يافتن  خاتمه  با  بعد  به   1324

قحطى و گرسنگى در جامعه روسيه موجود بود.
الزم به تاكيد است كه امروز ما تجربه هفتاد سال حكومت 

شوروى را در مقابل خود داريم و با نقدها 
از  مختلفى  هاى  تبيين   و  ها  بررسى  و 
انقالب روسيه مواجه هستيم. با مراجعه 
متفاوتى  رهنمودهاى  تجربه  اين  به 
براى آينده خودمان در نظر مى گيريم 
نمى  تاريخى  نگارى  وقايع  صرفا  و 
كنيم. از اين رو، نگاه به تجربه شوروى، 
صرفا تاريخ نگارى نبوده، بلكه اهميت 
آن  شكست  و  روسيه  انقالب  بررسى 
در  ترتيب،  اين  به  است.  اهميت  حائز 
انقالب  مشخص  اوضاع  نقد  و  بررسى 
روسيه به اين نتيجه برسيم كه مثال در 
انقالب آتى ايران چه كارهايى ضرورى 

است و بايد خلع يد كامل از بورژوازى در اولويت شوراهاى 
مسلم  كه  آنچه  گيرد.  قرار  كارگرى  حكومت  و  كارگرى 
است قبل از انقالب هم شوراهاى كارگرى و هم حزب 
پرولترى بايد آماده باشند كه آلترناتيو طبقاتى خود را براى 
انقالب  هدف  با  ها  بلشويك  كنند.  روشن  جامعه  اداره 
اجتماعى و واژگونى سرمايه دارى وارد انقالب شدند، اما 
پس از پيروزى انقالب، آمادگى الزم براى سازمان دهى 

توليد و اقتصاديات را نداشتند.
بلشويك ها خلع يد از بورژوازى را در يك پروسه انجام 
اقتصادى  مضمون  زيرا  نرساندند.  پايان  به  اما  دادند، 
بورژوايى  انقالب  با   ،1917 آوريل  تا  پرولترى  انقالب 

تفاوت نداشت.
لنين، كه مدت زيادى در تبعيد بود در 16 آپريل 1917، 
حزب  براى  لنين،  ورود  بازگشت.  روسيه  به  مخفيانه 
سزايى  به  اهميت  اجتماعى  انقالب  براى  و  بلشويك 

داشت. 
بحث  اين  اما  داد،  تغيير  را  آن  آوريل  تزهاى  در  لنين، 
مضمون  رو،  اين  از  نكرد.  پيدا  را  الزم  توسعه  و  عمق 
و محتواى اقتصادى پرولتارياى روسيه در مقطع انقالب 
1917 هنوز روش نيست و به نوعى اقتصاد بورژوايى مورد 

توجه است.
انقالب  مرحله  از  انتقال  براى  لنين،  آوريل  تزهاى 
سوسياليستى،  كارگرى  انقالب  به  بورژوازى  دموكراسى 
پيام و نقشه هاى روشنى داشت. در اين تزها آمده است: 
«خصوصيت موقع كنونى در روسيه عبارت است از انتقال 
از نخستين مرحله انقالب كه در اثر كافى نبودن آگاهى 
است.  داده  بورژوازى  دست  به  قدرت  پرولتاريا  تشكل  و 
– به مرحله دوم آن كه بايد قدرت به دست پرولتاريا و 
فقيرترين قشرهاى دهقانان داده شود.» و در جاى ديگر: 
نيست  آن  طرف  به  بازگشت  كه  پارلمانى  جمهورى  «نه 
به شوراهاى وكالى كارگران گامى به عقب است.- بلكه 
و  مزدبگيران  و  كارگران  نمايندگان  شوراهاى  جمهورى 
سرانجام  باال.»...  تا  پايين  از  كشور  سرتاسر  در  دهقانان 
انترناسيونال  ايجاد  خواهان  آوريل،  تزهاى  در  لنين 

كمونيستى بود. 
در  روسيه  به  ورود  از  پس  لنين، 
آوريل 1917، همچنين در اولين 
شديدا  را  حزب  سياست  اقدام، 
تازه  مشى  و  داد  قرار  نقد  مورد 
تدوين  ها  بلشويك  براى   اى 
«نوكر  را  موقت  دولت  او  كرد. 
بورژوازى» خواند و حمايت از آن 
را خيانت به زحمتكشان ناميد. به 
مبارزه  بايد  كارگران  لنين،  نظر 
انقالب  كنند،  شروع  مستقلى 
پرولترى  انقالبى  با  را  بورژوايى 
كسب  سوى  به  و  كنند  تكميل 
سوسياليستى  نظام  يك  تشكيل  و  حاكميت  انحصارى 

پيش بروند.
شهرهاى  در  ناراضى  سربازان  و  كارگران  دوره،  اين  در 
گوناگون روسيه شورا (سوويت) ها را تشكيل داده بودند 
تعميق  خواهان  ها  آن  داشتند.  علنى  و  آزاد  فعاليت  كه 
براى  لنين  رهنمود  بودند.  فوريه  انقالب  دستاوردهاى 
بلشويك ها در اين مرحله عبارت بود كه فعاليت خود را 
در شوراها تعميق بخشيد تا از اين طريق رهبرى شوراها 
آماده  مسلحانه  قيام  براى  را  ها  آن  و  گيرند  دست  در  را 

سازند. 
پتروگراد  در  ها  بلشويك  اكتبر   24 شامگاه  در  سرانجام 
قيام مسلحانه اعالم كردند. «گاردهاى سرخ»، دسته  هاى 
و  ها  پادگان  به  روشنفكران  و  سربازان  كارگران،  مسلح 
تصرف  به  را  حساس  مراكز  بردند،  حمله  دولتى  ادارات 
زمستانى»  در «كاخ  را  موقت  دولت  وزراى  و  آوردند  در 

دستگير كردند.
به اين ترتيب، هم زمان با برگزارى دومين كنگره سراسرى 
موقت  حكومت  گرديد.  آغاز  نيز  قيام  روسيه،  شوراهاى 
سقوط كرد. دومين كنگره شوراها با اكثريت عظيمى به 
راى  دهقانان  و  كارگران  شوراهاى  توسط  قدرت  كسب 
داد. براى اولين بار در جهان، الگوى كمون پاريس براى 

برقرارى حكومت كارگرى در روسيه واقعيت پيدا كرد.
پس از تصرف كاخ زمستانى، لنين گفت: «رفقاى كارگر 
دستگاه  مديريت  پس  اين  از  كه  باشيد  داشته  خاطر  به 
دولتى بر عهده خودتان خواهد بود. اگر خود شماها متحد 
نشده و تمام امورات دولت را در دستان خود نگيريد، هيچ 
 كسى به شما كمك نخواهد كرد. از اين پس شوراهاى 
شما ارگان  هاى قدرت دولتى هستند، ارگان  هاى تمامى 

قدرت، ارگان  هاى تصميم گيرى.»
در پاسخ به فراخوان لنين و بلشويك ها كه شعار «تمام 
قدرت به شوراها را طرح كرده بودند»، كنگره سراسرى 
شوراهاى روسيه» همبستگى خود را با بلشويك  ها اعالم 

به  را  كشور  حاكميت  پتروگراد  شوراى  كردند. 
لنين  رهبرى  به  خلق»،  كميسرهاى  «شوراى 
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واگذار كرد. لنين، در جلسه شورا نطقى هيجان 
نخستين  رئيس  عنوان  به  و  كرد  ايراد  انگيز 
دولت سوسياليستى جهان زمام امور را به دست 
گرفت. او هدف دولت تازه حكومت شوراها را «حاكميت 
در  سوسياليستى  نظام  برپايى  و  دهقانان»  و  كارگران 

روسيه اعالم كرد.
لنين، بر خالف برخى ديگر از رهبران بلشويك ها بر اين 
امكان  كشور  يك  در  سوسياليسم  پيروزى  كه  بود  باور 
نه  كند  مى  كسب  را  قدرت  وقتى  پرولتاريا  است.  پذير 
تنها مى تواند آن را حفظ كند، بلكه بايد فراتر رفته و از 
سرمايه داران سلب مالكيت كند و اقتصاد سوسياليستى را 

سازمان دهد. 
توجه به مسائل جهانى، انترناسيوناليسم و حكومت پرولتاريا 
از خصوصيات بارز حزب بلشويك بود. انقالب اكتبر 1917 
روسيه، يك انقالب عظيم كارگرى سوسياليستى بود كه 
نگرانى سرمايه دارى جهانى را به دنبال داشت. به همين 
با  را  انقالبى  روسيه  امپرياليستى،  كشور   15 حدود  دليل 
هدف كمك به سرمايه داران و ضدانقالبيون و شكستن 

انقالب، در محاصره خود گرفتند و جنگ خارجى و 
داخلى عليه دولت انقالبى روسيه را شعله ور كردند. 
اما بلشويك ها و كارگران انقالبى، با تمام قدرت و 
با فداكارى ها و جان فشانى هاى بى نظير در مقابل 
دستاوردهاى  و  خود  انقالب  از  و  ايستادند  ها  آن 
راه،  اين  در  نفر  هزار  صدها  كردند.  دفاع  جانانه  آن 
جان باختند و ميليون ها نفر نيز در معرض قحطى، 
گرسنگى و بيمارى مسرى قرار گرفتند؛ اما نگذاشتند 

در اين دوره انقالبشان شكست بخورد. 
سختى  به   1918 سال  در  قصدى  سوء  طى  لنين، 
از  عمال  خود  زندگى  آخر  سال  دو  در  شد،  زخمى 
به  حزب  رهبرى  بود.  ناتوان  كشور  و  حزب  هدايت 
دست دو تن از ياران نزديك او افتاد كه نه تنها با هم 
دشمنى ديرينه اى داشتند، بلكه با برخى از سياست 

هاى لنين نيز موافق نبودند: تروتسكى و استالين.
لنين، قبل از مرگ خود در نامه خطاب به نمايندگان 
سيزدهمين كنگره حزب كمونيست، برخى از اعضاى 
تروتسكى و استالين  كميته مركزى حزب، از جمله 
را شديدا مورد نقد قرار داده بود. حتى وى از كنگره 

خواسته بود كه درباره انتخاب دبيركلى استالين تجديدنظر 
كنند. او خواهان افزايش كميته مركزى و رهبرى جمعى 

شده بود. بنابراين، لنين، نگران آينده شوروى بود.
استالين  جوزف  ژانويه 1924،  در  لنين،  مرگ  از  پس  اما 
جانشين او شد. او با تصفيه  هاى شديد، تروتسكى و ساير 
رقبا را از سر راه خود برداشت. استالين، سيستمى را بنيان 
و  دولتى  دارى  سرمايه  را  آن  اساس  و  پايه  كه  گذاشت 
ناسيوناليسم روسى تشكيل مى داد كه به لحاظ اقتصادى 
سياست  حتى  و  ماركس  علمى  سوسياليسم  با  سياسى  و 

هاى لنين در تضاد بود. 

سوسياليست و حتا  ترتيب، اميد و آرزوى كارگران  بدين 
خود لنين، در مقطع انقالب 1917، اين بود كه «دستگاه 
رهبرى تازه  اى از دل شوراها سر برخواهد آورد» و «نظام 
سوسياليستى استقرار يابد»، اما متاسفانه چنين نشد. اگر 
چند سال اول انقالب را به دليل محاصره امپرياليست  ها، 
جنگ داخلى، فقر و گرسنگى را دروان «كمونيسم جنگى» 
كه  اقتصادى «نپ»  برنامه  همچنين  و  بگيريم؛  نظر  در 
لنين خود آن را يك اقتصاد بورژوايى ناميده بود و براى 

يك دوره معين براى سازمان  دهى و سامان  دهى اقتصاد 
برنامه   ،1928 سال  در  استالين،  بود،  شده  تعيين  كشور 
اقتصادى «نپ» را اقتصاد سوسياليستى ناميد، در حالى كه 
بعد از اين دوران ملزومات اقتصادى و اجتماعى حاكميت 
طبقه كارگر و سازمان دهى اقتصاد سوسياليستى موجود 
بود. بنابراين، اعالم استقرار سوسياليسم در شوروى توسط 
استالين، غير از استقرار سرمايه  دارى دولتى و سوسياليسم 
بورژوايى و كنار زدن طبقه كارگر از حاكميت و برقرارى 

حاكميت حزبى چيز ديگرى نبود. 
حرفه  اى و مهارت  عرصه سياسى  بلشويك  ها واقعا در 
كامل داشتند، بر عكس  در عرصه اقتصاد بى  تجربه بودند 
و به همين دليل در اين عرصه نتوانستند آلترناتيو اقتصاد 

سوسياليستى را سازمان دهند.
و  ها  بحث  شوروى،  ناكامى  اين  دالئل  درباره  امروز 
اساسى  درس  است.  گرفته  صورت  زيادى  هاى  تحليل 
تجربه شوروى براى كمونيست ها اين است كه انقالب 
سوسياليستى كارگرى، بدون خلع يد كامل از بورژوازى و 
بدون ايجاد يك انقالب در بنياد اقتصادى جامعه، محكوم 

به شكست است و هر پيروزى سياسى اى طبقاتى بدون 
اين انقالب اقتصادى، سرانجام خوبى براى طبقه كارگر 
نخواهد داشت و نهايتا به ناكامى منجر خواهد شد. انقالب 
به  اصالحات  اى  پاره  تحميل  نه  اقتصادى،  مناسبات  در 
مالكيت  لغو  انقالب  اين  اساسا  بلكه  موجود،  نظام 
خصوصى و كار مزدى و برقرارى مالكيت اشتراكى كردن 
بر كل وسائل توليد و توزيع است. انقالبى كه هرگز در 
شوروى روى نداد. عالوه براين، حزب كمونيست شوروى 
حاكميت خود را به جاى حاكميت طبقه به جامعه تحميل 
كرد. اين ها اصول پايه اى ماركسيستى است كه عدول 
از آن ها راهى جز شكست ثمر ديگرى براى طبقه كارگر 

و از اين طريق كل جامعه ندارد.
از  قبل  ها  سال  ايران،  كمونيست  حزب  يعنى  ما،  حزب 
فروپاشى شوروى، با مطالعه همه جانبه انقالب روسيه و 
داليل اقتصادى و سياسى و اجتماعى شكست اين انقالب 
نقد  مورد  شوروى»  در «بولتن  كارگر  طبقه  موضع  از  را 
كه  دهد  نشان  جامعه  به  تا  دارد  قرار  بررسى  و  بحث  و 
اقتصاد شوروى و واقعيات اجتماعى آن، ربطى به اقتصاد 
سوسياليستى نداشته و حزب كمونيست شوروى به عنوان 

حزب حاكم، از اواخر دهه سى از كمونيسم دور شد. دولت 
شوروى، شوراها و كميته هاى كارخانه را از حاكميت كنار 
زد؛ اين حزب در قدرت، اقتصاد سرمايه دارى دولتى را در 
پيش گرفت و به كار مزدى ادامه داد. در چنين موقعيتى، 
تفاوت عمده موقعيت اقتصادى طبقه كارگر بلوک شوروى 
با طبقه كارگر بلوک غرب در اين مسئله بود كه در بلوک 
در  و  شد  مى  پرداخت  دولت  توسط  كارگر  مزد  شوروى، 
غرب توسط سرمايه دارى خصوصى، در عين حال در هر 
دو بلوک طبقه كارگر استثمار مى شد. در حالى كه براى 
طبقه كارگر فرقى نمى كند كه نيروى كارش را چه كسى 
مى خرد و چه كسى مزد او را پرداخت مى كند. آن چه كه 
براى طبقه كارگر اهميت حياتى دارد مبارزه براى واژگونى 
سرمايه دارى و كسب قدرت سياسى، و حركت به سوى 
خصوصى و ساختن جامعه اى  لغو كار مزدى و مالكيت 
آزاد و برابر و انسانى بدون طبقه است. چنين حركتى در 
اوايل انقالب اكتبر 1917 روسيه، به ويژه از سوى لنين 
مطرح بود، اما سال هاى بعد، به ويژه حدود يك دهه پس 
از آن، اين انقالب از مسير اصلى كارگرى سوسياليستى 
در  مستقيما  نيز  انحراف  اين  سكان  شد.  منحرف  خود 

دست دولت شوروى به رهبرى استالين بود.
سرانجام سوسياليسم در شوروى شكست خورد و پس  
از فروپاشى آن شهروندان شوروى سابق به شرايط بدتر 
شدند.  دچار  اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى،  مشكالت 
نيروهاى  تالش  و  مقاومت  آخرين  شوروى  در  كودتا 
سرمايه  دارى دولتى در مقابل بازار آزاد بود و به نتايجى 
مخالف اهداف گردانندگانش منجر شد و به يك اقليت 
راست افراطى ميدان عمل بسيار داد تا امور كشور را 
در دست گيرند. بدين ترتيب، تاريخ نوين شوروى كه 
از سال 1922 آغاز شده بود در سال 1991 با فروپاشى 

آن به پايان رسيد.
بعد از جنگ دوم در اروپاى غربى و آمريكا، حتى سال 
ها پس از فروپاشى شوروى، آگاهانه اين طور تبليغات 
مى شد كه كمونيسم را با دولت شوروى يكى بگيرند 
فروپاشى  عمومى  افكار  در  را  دولت  اين  فروپاشى  تا 
كمونيسم بنامند. اما هر كس كه كوچك ترين اطالعى 
داشته  طبقاتى  مبارزه  تاريخى  و  كمونيستى  جنبش  از 
بلوک،  اين  ادعاى  برخالف  كه  داند  مى  خوب  باشد 
شوروى،  بلوک  سياسى  و  اقتصادى  عملكردهاى 
شبه  و  كمونيست  شبه  جز  چيزى  حالت  بهترين  در 
سوسياليست نبوده است. احزاب پروروس نيز احزابى بودند 
سوسياليستى، الگوى سرمايه   كه به جاى الگوى اقتصاد 
دارى دولتى را انتخاب كرده بودند. بسيارى از آن ها پس 
از فروپاشى شوروى، حتى نام كمونيست را حذف كردند 
و خود را احزاب و سازمان هاى «چپ» ناميدند. در خود 
بلوک شوروى نيز گرايشات مذهبى و ناسيوناليستى رشد 
كرد و بسيارى از احزاب و رهبران سابق حزب كمونيست 
شوروى به رهبران راست و دو آتشه ناسيوناليست محلى 

تبديل شدند و قدرت را در دست گرفتند. 
به  ماركسيسم  و  كارگرى،  سوسياليسم  به  كه  جا  آن  تا 
عنوان چهارچوب فكرى و تئوريكى آن، مربوط مى شود 
شكست دولت شوروى و سوسياليسم روسى، نه شكست 
و  شكست  اين  كمونيسم.  پايان  نه  و  است  سوسياليسم 
پايان نوع مشخصى از سوسياليسم و مدل سرمايه دارى 
المللى  بين  بورژوازى  پافشارى  ديگر  امروز  است.  دولتى 

كردن  تداعى  بر  مبنى  هايشان  تئوريسن  و 
خريدار  چندان  كمونيسم،  با  شوروى  فروپاشى 



نيمه دوم مهر ماه 1386- نيمه دوم اكتبر 2007شماره  197 - صفحه 11    جهان امروز
سوسياليسم  جهت  در  مبارزه  اساسا  ندارد. 
و  دارى  سرمايه  واژگونى  هدف  با  علمى 
آرزوى  انسان  از  انسان  استثمار  دادن  پايان 

دايمى بشر است.
را  نشيبى  و  پرفراز  تاريخ  شوروى،  كمونيست  حزب 
حرفه  كادرهاى  سازمان  يك  از  و  گذاشته  سر  پشت 
و  كارگرى  توده اى  جنبش   يك  به  سياسى   اى 
از  يكى  عنوان  به  لنين،  شد.  تبديل  انترناسيوناليستى 
سرشناس  ترين رهبران و متفكران جنبش كمونيستى 
سال  در  كه  هنگامى  تا  حزب،  اين  بنيان  گذاران  از 
در  بست،  فرو  جهان  از  چشم  هميشه  براى   1923
با  كارگرى  حكومت  براى  تاريخى  سير  مراحل  همه 
مناسبات شورايى يك لحظه از مبارزه دست نكشيد. 
فعال  اعضاى  از  لنين،  و  شوروى  كمونيست  حزب 
ماركس   آموزه  هاى  راه  اين  در  و  بودند  انترناسيونال 
و انگلس  را به خوبى ياد گرفته بودند. اما بزرگ ترين 
ضعف بلشويك ها و به طور كلى طبقه كارگر روسيه 
دارى  سرمايه  از  متفاوت  اقتصادى  دهى  سازمان  در 
بورژوايى بود. نپ، به عنوان سرمايه دارى دولتى كه 
به گفته لنين قرار بود يك دوره جواب گوى كمونيسم 
جنگى، قحطى و گرسنگى، جنگ داخلى و محاصره 
امپرياليستى شود، پس از مرگ لنين، به الگوى دايمى 
و  كارگرى  شوراهاى  شد.  تبديل  شوروى  حكومت 
كميته هاى كارخانه از حكومت كنار زده شدند و در 
شديدى  هاى  تصفيه  همچنين  گرفتند.  قرار  حاشيه 
در درون حزب صورت گرفت و بوركراسى حزبى به 
جاى دمكراسى پرولترى در حكومت تثبيت گرديد كه 

سرانجام به فروپاشى بلوک شوروى انجاميد. 
بى شك بايد تاكيد كرد گرچه انقالب 1917 شكست 
انگلس  و  ماركس  كه  علمى  سوسياليسم  اما  خورد؛ 
هستند،  آن  گذار  بينان 
علم رهايى بشر از ستم 
و استثمار سرمايه دارى، 
علمى خالق و بالنده و 
دايمى  مبارزه  بر  ناظر 
متشكل  كارگر  طبقه 
سرمايه  عليه  بر  آگاه  و 
موجود  نظم  و  دارى 
انقالب  تنها  است. 
جهانى پرولتارياست كه 
نابرابرى،  تبعيض،  به 
سركوب، جنگ، كشتار 
و  ستم  و  خشونت  و 
استثمار سرمايه  دارى پايان مى دهد و جامعه اى آزاد 
و برابر و انسانى مى سازد. از اين زاويه نقد و بررسى 
هاى  ارزش  تر  واقعى  و  تر  جانبه  همه  و  تر  عميق 
 1917 اكتبر  سوسياليستى  كارگرى  انقالب  طبقاتى 
روسيه، و استفاده از تجارب انقالبات ديگر امرى مهم 

براى طبقه كارگر و همه نيروهاى كمونيست است.
روسيه،   1917 اكتبر  سوسياليستى  كارگرى  انقالب 
انقالبى عظيم، با شكوه و فراموش نشدنى است كه 
انقالبات  براى  آموزه هاى آن،  درس ها و  تجارب و 

آتى كارگرى سوسياليستى ضرورى است.

متن كامل اين مطلب را در سايت حزب كمونيست 
ايران مى توانيد مطالعه كنيد.

"جنبش دوشنبه ها" در آلمان در اعتراض به طرح معروف 
به "هارتز 4" در پائيز سال 2004 و با شعار مركزى "هارتز 
4 بايد برود" شكل گرفت. پيدايش اين جنبش پاسخى از 
جانب مزد و حقوق بگيران جامعه در مقابل تهاجم هماهنگ 

بورژوازى و دولت خدمت گزار آن ها بود.
سال  در  كه  سبزها  و  دمكرات ها  سوسيال  ائتالفى  دولت 
مسيحى  دمكرات  ائتالفى  دولت  سال   15 از  بعد   1998
دريغ  بى  مالى  و  تبليغاتى  كمك  با  و  آزاد  ليبرال هاى  و 
بود،  رسيده  قدرت  به  كارگرى  اتحاديه هاى  راست  سران 
آن چنان تهاجمى را در خدمت طبقه سرمايه دار سازمان داد 

كه دولت قبل از آن ها 
نيروى  وحشت  از 
كارگرى  اتحاديه هاى 
را  انجامش  جرئت 
نداشت. در اين تهاجم، 
كارگرى  آريستوكراسى 
اتحاديه ها  رأس  در  كه 
كرده اند  خوش  جا 
سوسيال  ياور  و  يار 

دمكرات ها گرديدند.
 2002 سال  پائيز  در 

و  دمكرات ها  سوسيال  ائتالفى  دولت  دوم  دوره  آغاز  با 
تهاجم وحشيانه سرمايه داران به طبقه كارگر آغاز   سبزها، 
مى گردد. تهاجم را كمپانى ديملر – كرايس لر (توليد كننده 
كارگاه  در   2004 بهار  در  كرايس لر)  و  بنز  اتوميبل هاى 
اعالم  كمپانى  مديران  مى كند.  آغاز  آلمان  جنوب  توليدى 
مى دارند، يا كارگاه جنوب آلمان در سال 2005 مبلغ نيم 
ميليارد يورو از مخارج خود را بايد كاهش دهد و يا اين كه 
جنوبى  آفريقاى  توليد در اين كارگاه به شمال آلمان و يا 
سران  توسط  شده  امضاء  توافق  شد.  خواهد  داده  انتقال 
راست اتحاديه با مديران اين كمپانى به آن جا  منجر شد 
كه 10 درصد از درآمد مديران و بقيه نيم ميليارد يورو از 

مجراى كاهش دستمزد كارگران تأمين گردد. 
زيمنس كمپانى بعدى با خواست سه ساعت اضافه كارى 
بدون دستمزد وارد ميدان شد. در اين مسابقه بى شرمانه، 
كمپانى فلكس واگن به مثابه بزرگ ترين كمپانى اتومبيل 
سازى اروپا با 330 هزار نفر مزد و حقوق بگير، گوى سبقت 
سال 2011  تا  بايد  كردند  اعالم  آن ها  ربود.  ديگران  از  را 
طريق  از  يورو  ميليارد   6 معادل  يعنى   30 را  خود  مخارج 

افزايش ساعات كار و پائين آوردن دستمزد كاهش دهند.
در همين سال رقم بيكارى در آلمان مرز 5 ميليون نفر را 
نفر  ميليون   1،5 رسمى  طور  به  يعنى  گذاشت.  سر  پشت 
دولت  رسيدن  قدرت  به  زمان  از  بيكار  كارگران  تعداد  بر 
ائتالفى سوسيال دمكرات ها و سبزها اضافه شد. در همين 
سال طبق آمار رسمى 6،7 ميليون نفر در آلمان با مزدى 
وخامت  بودند.  كار  به  مشغول  ماه  در  يورو   400 از  كمتر 
اوضاع آن چنان بود كه حتى سر و صداى رهبران راست 
حزب  عضو  اعظم شان  بخش  (كه  كارگرى  هاى  اتحاديه 
سوسيال دمكرات هستند) در آمد. چرا كه در همين فاصله 

بيش از 30 درصد اعضاى خود را از دست داده بودند. 
در  و  سرمايه داران  با  آواز  هم  دمكرات  سوسيال  سران 
ادعا  شرمانه  بى  آنان  حكومتى  بلندگوى  مثابه  به  واقع 
بيكارى  ميليونى  ارتش  وجود  اصلى  علت  كه  مى كردند 
ناشى از هزينه باالى توليد است، و اين امر سبب گرديده 
كه كمپانى هاى آلمانى قادر به رقابت با توليدات رقباى خود 
در خارج از آلمان نباشند. اين ادعاى بيشرمانه در شرايطى 
صورت مى گرفت كه آلمان هم  چنان مقام اول خود را در 

سطح جهانى در زمينه صادرات حفظ كرده بود.
صدر   – شرودر  كه  است  احوالى  و  اوضاع  چنين  در 
مدير  به   – آلمان  اعظم 
كارگزينى كمپانى فلكس 
هارتز"  "پيتر  يعنى  واگن 
طرحى  تنظيم  وظيفه 
از  جلوگيرى  جهت 
محول  را  بيكارى  رشد 
مى نمايد. طرح وى كه به 
نام طرح "هارتز" در پائيز 
سال 2004 مورد تصويب 
از  و  گرفته  قرار  پارلمان 
اول  سال 2005  به اجرا 
در آمد. بخش چهارم اين طرح تحت عنوان "هارتز 4" اوج 
تهاجم وحشى گرى سرمايه داران و دولت كارگزار آنان بود. 
طبق اين طرح كارگرانى كه بيكار مى شدند چنانكه باالتر 
از 55 سال داشتند، فقط به مدت 18 ماه و كارگران كمتر از 
55 سال فقط به مدت يك سال و آن هم فقط 63 درصد 
(تا  مى كردند.  دريافت  بيكارى  مزد  عنوان  به  را  خود  مزد 
قبل از تصويب اين طرح، بيكاران 73 مزد خود را تا زمان 
پيدا كردن كار جديد دريافت مى نمودند) بعد از سپرى شدن 
اين مدت آن ها در ايالت هاى غربى آلمان معادل 345 يورو 
و در ايالت هاى شرقى آلمان معادل 311 يورو پول بيكارى 
موظف  شدگان  بيكار  حال  عين  در  نمود.  خواهند  دريافت 
گرديدند كه به هر نوع كارى كه اداره كار به آن ها رجوع 
مى دهد، بپردازند. مزد پرداختى براى اين نوع كار معادل 1 
تا 2 يورو در ساعت تعيين شد. اگر كارگرى به هر دليلى از 
كار كردن با مزد 1 تا 2 يورو امتناع نمايد ابتدا به مدت سه 
ماه از دريافت كمك هزينه محروم شده و چنان چه بار دوم 
امتناع نمايد، كمك هزينه وى قطع شده و فقط كوپن غذا 

دريافت خواهد كرد.
اين طرح غير انسانى راه را براى سرمايه داران جهت اخراج 
كارگران دائمى و جايگزينى آنان توسط كارگران قراردادى 
را هموار ساخت. اگر در سال 2002 تعداد كارگران قرار دادى 
برابر با 330 هزار نفر بود، در نيمه اول سال 2007 به رقم 
از  آنان  از  بزرگى  بخش  رسيد.  نفر  ميليون   1،26 معادل 
جمله كارگران رسمى اى بودند كه اخراج شده و بالفاصله 
به عنوان كارگران قراردادى اين بار با دستمزدى كمتر از 
5 يورو به كار گرفته شدند. بيش از همه زنان و كودكان 

قربانيان اين تهاجم وحشيانه بودند. در حالى كه 
5 تا 10  از سهميه كودكان از محل كمك هزينه 

"جنبش دوشنبه ها" در آلمان
جنبش پائينى ها عليه باالئى ها

     نصرت تيمورزاده
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در  است.  گرديده  كاسته  بيكار  خانواده هاى  به 
همين فاصله مديران كمپانى هاى بزرگ طبقه 
آمار رسمى به طور متوسط حقوقى معادل 160 
فاصله  همان  اين  مى دارند.  دريافت  ماه  در  يورو  هزار 

عميق طبقاتى بين "پاينى ها" و "باالئى ها" است. 
در بستر اين تهاجم سازمان يافته به اقشار پائينى جامعه 
با  و  بيكاران  جانب  از  دوشنبه ها"،  "جنبش  كه  است 
سازمان  مشغولند،  كار  به  هنوز  كه  كارگرانى  پشتيبانى 
داده مى شود. جنبشى كه مصمم است به چالش با نظام 
دوشنبه،  هر  تنها  نه  آن ها  برود.  سرمايه دارى  بربريت 
همبسته  را  خود  حال  عين  در  مى آيند،  خيابان  به  خود، 
آزاد"ى  "ميكرفون  به  و  داده  نشان  كارگرى  مبارزات  با 
و  كارآموزان  جوانان،  مردان،  زنان،  كه  شده اند  تبديل 
مسائل  آن ها  آزاد"  "ميكروفن  از  استفاده  با  بازنشسته ها 
حزب  شك  بدون  مى گذارند.  ميان  در  مردم  با  را  خود 
ماركسيست – لنينيست آلمان (MLPD) به مثابه نيرو 
و سازمانده محورى اين جنبش نقش ويژه و برجسته اى 
با  حزب  اين  نمايندگان  دارد.  عهده  به  آن  تداوم  در  را 
استفاده "ميكرفون آزاد" اين جنبش در عين افشاء ماهيت 
غارتگرانه، سبعانه و جنگ افروزانه بربريت سرمايه دارى، 
آلترناتيو خود، يعنى جامعه سوسياليستى و دولت كارگرى 
را به مثابه افق رهائى توده ميليونى مزد و حقوق بگير در 

مقابل جامعه قرار مى دهند.
چهارمين تظاهرات مركزى "جنبش دوشنبه ها" در آلمان 
در 13 اكتبر 2007 در شهر برلين برگزار شد. طبق گزارش 
مطبوعات و راديو تلويزيون هاى سرتاسرى آلمان، بيش از 
بسيار  كنندگان  شركت  واقعى  رقم  (معموال  نفر   7000
بيشتر از اين عدد است) در اين تظاهرات مركزى شركت 
داشتند. "جنبش دوشنبه ها" در سال 2004 در اعتراض به 
مصوبات دولت ائتالفى سوسيال دمكرات ها و سبزها كه با 
رأى مجموعه احزاب بورژوازى در اپوزيسيون در پارلمان 
آلمان به تصويب رسيد، به وجود آمد. "جنبش دوشنبه ها"، 
اعتراض سازمان  يافته تحتانى ترين اقشار جامعه آلمان به 
هجوم لجام گسيخته بورژوازى آلمان و انحصارات فراملى 
مى باشد. از درون اعتراض وسيع به اين هجوم وحشيانه 
آوريل  در  نفرى  ميليون  نيم  تظاهرات  قدرت  نمايش  و 
2004 در شهر برلين، "جنبش دوشنبه ها" شكل گرفت. 
در ابتداى شكل گيرى اين جنبش، اتحاديه هاى كارگرى 
اعظم  بخش  كه  اتحاديه هائى   ) بودند  همراه  آن  با  نيز 
رهبرى آن كارت عضويت حزب سوسيال دمكرات آلمان 
را دارند.) و تصور آن را داشتند كه از اين جنبش اعتراضى 
در خدمت چانه زنى هاى خود بهره خواهند گرفت. ولى از 
آن جائى كه اين جنبش در تقابل با سياست هاى دولت 
ائتالفى بود، از آن فاصله گرفتند. بيش از سه سال است 
كه شركت كنندگان در اين جنبش هر دوشنبه در بيش 

صد  هفته  (اين  مى آيند  خيابان  به  آلمان  شهر   120 از 
آنان  بود.)  دوشنبه ها  تظاهرات  برگزارى  بار  هفتادمين  و 
با  ارتباط  در  مى كنند  كوشش  خود  هفتگى  تظاهرات  در 
مسائلى كه در جامعه جريان داشته و رابطه جدا ناپذيرى 
با وضعيت اجتماعى و سياسى توده هاى مردم دارند، دست 
به افشاى سياست ها و عملكردهاى دولت بورژوازى آلمان 
در  بزنند.  فراملى  انحصارات  تهاجم  آن،  از  فراتر  حتى  و 
جريان تظاهرات مركزى امسال اعضاى كميته همبستگى 
با كارگران ايران – هامبورگ – نزديك به 1800 اعالميه 
مشترک كميته هاى كارگرى در آلمان در ارتباط با اعتصاب 

كارگران نيشكر هفت تپه را پخش نمودند.
نماينده كميته همبستگى با كارگران ايران در هامبورگ 
اين  فراخوان  اوليه  كنندگان  امضاء  از  يكى  عنوان  به 
قرائت  تظاهرات  شروع  متينگ  خود را در  پيام  تظاهرات 
نمود  اعالم  تظاهرات  مجريان  از  يكى  آن  از  بعد  نمود. 
اساسى  شاخص هاى  از  يكى  بين المللى  همبستگى  كه 
متعددى  پيام هاى  رو  اين  از  و  بوده  دوشنبه ها"  "جنبش 
از كشورهاى مختلف در پشتيبانى از اين تظاهرات ارسال 

شده است.

پيام كميته همبستگى با كارگران ايران
به چهارمين تظاهرات مركزى

 "جنبش دوشنبه ها"

زنان و مردان مبارز!
امروز براى چهارمين بار اعتراض خود را در شهر برلين 

 (Hartz 4) "عليه قوانين "هارتس چهار
بيش  در  كه  مبارزه  اين  مى داريم.  اعالم   2010 طرح  و 
از 120 شهر آلمان هر دوشنبه برگزار مى شود در پروسه 
تكامل  دمكراتيك  و  دائمى  جنبش  يك  به  خود  زندگى 
يافته كه احزاب بورژوائى و وسائل ارتباط جمعى وابسته 

به آنان قادر به توطئه سكوت در مقابل آن نيستند. 
اكنون همان احزابى كه اين سياست هاى ضد مردمى را 
در پارلمان آلمان به تصويب رساندند، هر كدام به گونه اى 
لزوم تغييرات در اين قوانين مى كنند. آن ها از اين طريق 
سعى دارند كه سفره خالى ما را با پرتاب تكه نانى "پر" 
اين  برد  پيش  در  را  ما  اراده  آنان  مى آيد  نظر  به  نمايند. 

مبارزه تا لغو اين قوانين بسيار اندک تصور مى نمايند.
طبق آمار آژانس كار در ژانويه امسال بيش از 1،1 ميليون 
نفر از مزد و حقوق بگيران مجبور به دريافت كمك دولتى 
بودند. اين بدان معناست كه 1،1 ميليون نفر على رغم اين 
كه هفته اى 40 ساعت كار مى كنند، قادر به تأمين زندگى 
خود نيستند. اين امر افتضاح بزرگى براى كشورى است 

كه سومين قدرت اقتصادى جهان مى باشد.

اين وضعيت غير انسانى قبل از هر چيز يكى از مشخصات 
كه  مى دهد  نشان  و  بوده  سرمايه دارى  سيستم  برجسته 
چگونه نئوليبراليسم جهت افزايش مافوق سود، وحشيانه 
توده هاى مردم را مورد تهاجم قرار داده و در عين حال 
نشان از اين امر دارد كه چگونه احزاب بورژوائى به مثابه 

خدمت گزاران سرمايه در خدمت اين تهاجم قرار دارند. 
آفريقا،  يا  و  آسيا  در  التين،  آمريكاى  در  يا  و  آلمان  در 
طمع كنسر هاى بين المللى مرزى نمى شناسد. اين تهاجم 
وحشيانه سرمايه بين المللى – گلوباليزاسيون – در كشور 
ما ايران نيز جريان دارد. رژيم سرمايه دارى ماليان جهت 
كه  ندارد  ابائى  سرمايه،  انتهاى  بى  آز  به  گوئى  پاسخ 
ميليون ها تن از توده هاى مردم را در زير چكمه هاى خود 
لگد كوب نمايد. در ماه ها و هفته هاى اخير هزاران نفر از 
فعالين كارگرى، زنان، دانشجويان و جوانان دستگير شده 

و تعدادى نيز به دار آويخته شده اند.
شده  شناخته  چهره  دو  اسانلو  منصور  صالحى،  محمد 
جهانى جنبش كارگرى ايران على رغم اعتراض جهانى 
سركوب  على رغم  مى برند.  سر  به  زندان  در  چنان  هم  
در  كه  نيست  روزى  هيچ  اسالمى،  رژيم  فاشيستى 
خشم  بگيران،  مزد  از  نفر  هزاران  خيابان ها  و  كارخانه ها 
خود را از سيستم اقتصادى سرمايه دارى مسلط بر جامعه، 
نفر  هزار   5 از  بيش  اعتصاب  نمونه،  آخرين  ندارند.  ابراز 
سپتامبر   29 از  كه  است  تپه  هفت  شكر  نى  كارگران  از 
على رغم هجوم گارد ويژه و دستگيرى و ضرب و شتم 

كارگران هم  چنان ادامه دارد.

زنان و مردان مبارز!
در  هارتس،  پيتر  و  شرودر  يعنى   4 هارتس  طراحان 
با  ما  ولى  گرديدند  ناپديد  جامعه  صحنه  از  فاصله  اين 
ادامه  خيابان ها  در  را  خود  مبارزه  چنان  هم   تمام  غرور 
مى دهيم. ما ميدانيم كه مبارزه اى طوالنى و سخت عليه 
در  تسليم  دارد.  قرار  ما  پيشاروى  در  جهانى  انحصارات 
همه  گيرد.  صورت  نبايد  و  نمى تواند  نئوليبراليسم  مقابل 

مى دانيم: 
سرمايه دارى را نمى شود تعديل نمود.
سرمايه دارى را نمى شود انسانى كرد.

سرمايه دارى را بايد سرنگون كرد.
           هارتس 4 بايد برود.

        زنده باد همبستگى بين المللى
                                               

    كميته همبستگى با كارگران ايران – هامبورگ 
                     13  اكتبر 2007      

K.K.  
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 Fax: +46-18-46 84 93                      
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آدرس هاى حزب كمونيست ايران و كومه لهآدرس هاى حزب كمونيست ايران و كومه له
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C.D.C.R.I   
 Box 2018

127 02 Skär hol men
SWEDEN

Tel +46-08-86 80 54
cpi@cpiran.orgcpi@cpiran.orgدوشنبه و جمعه

ساعت 19 تا 22 به وقت اروپا
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با آغاز سال تحصيلى جديد و بازگشايى دانشگاه ها، در 
خواه،  آزادى  مبارزه،  دانشجويان  ديگر  بار  اخير  روزهاى 
برابرى طلب و سوسياليست دانشگاه هاى مختلف، براى 
تحميل خواست ها و مطالبات خود مبارزه خود را گسترش 

مى دهند.
دانشجويان دانشگاه اميركبير، روز شنبه 28 مهر ماه، بار 
ديگر دست به تجمع زده و نسبت به صدور حكم زندان 
براى 3 دانشجوى اين دانشگاه اعتراض كردند. دانشجويان 
با سر دادن شعار و خواندن سرود به سوى درب خيابان 
حافظ حركت كرده و خواستار ورود به اين خيابان شدند، 
اما با ممانعت شمار زيادى از ماموران حراست و انتظامات 
كه  اميركبير  دانشگاه  دانشجويان  شدند.  روبرو  دانشگاه 
احسان  و  توكلى  مجيد  قصابان،  احمد  از  عكس هاى 
منصورى را در دست داشتند، اعالم كردند كه هر روز به 

تجمعات خود ادامه خواهند داد.
دانشجويان معترض و برابرى طلب دانشگاه اميركبير، روز 
دوشنبه 30 مهر ماه 1386 نيز به اعتراض خود ادمه دادند. 
آنان در راهپيمايى خود به سوى درب ولى عصر دانشگاه 
دست به اعتراض زده بودند، با سردادن شعار و  خواندن 
روى  بر  كه  سرخ  باندرول  ها  ده  روى  بر  جمله  از  سرود 
مبارزه،  «اتحاد،  بود:  شده  نوشته  زير  هاى  شعار  ها  آن 
كارگرى و  جنبش  دانشجويى، متحد  پيروزى»، «جنبش 
جنبش زنان»، «نان، صلح، آزادى»، «دانشجويان دربند 
را آزاد كنيد»، «محمود صالحى و اسانلو بايد آزاد شوند»، 
اتحاد»، «هر  اتحاد  معلم  كارگر  نه»، «دانشجو،  «جنگ 
زندانى  «دانشجو  است»،  محكوم  خارجى  دخالت  گونه 
مستقل  تشكل  سوى  به  «پيش  جناحى»،  جنگ  بازى 
يا  «سوسياليسم  ديكتاتور»،  بر  «مرگ  دانشجويى»، 
ايران  پينوشه  «احمدى  ارتجاع»،  بر  «مرگ  بربريت»، 
شيلى نمى شه»، «رئيس انتصابى استعفا، استعفا»، «برپا 

خيز از جا كن بناى كاخ دشمن» ...
جمعى از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى اراک، دوشنبه 
محوطه  از  خوابگاه  انتقال  به  اعتراض  در  ماه،  مهر   30
نبود  خوابگاهى،  امكانات  كمبود  شهر،  حومه  به  دانشگاه 
كتابخانه و كيفيت نامناسب غذا اعتراض داشته و خواستار 

رفع مشكالتشان شدند.
دانشگاه  دانشجويان  از  جمعى  ماه،  مهر  دوشنبه 30  روز 
مشكالت  به  اعتراض  در  قزوين،  «خمينى»  بين المللى 
موجود در اين دانشگاه دست به اعتصاب غذا زدند. جمع 
شوراى  تشكيل  دانشگاه،  بسته  مدار  دوربين  هاى  آورى 
صنفى در خوابگاه  ها و دانشكده  ها، بهبود وضعيت تغذيه  
و تقويت وضعيت آموزشى دانشگاه از جمله خواست هاى 

دانشجويان اين دانشگاه اعالم شد.
مكانيك  دانشكده  دانشجويان  از  شمارى  دوشنبه،  روز 
دانشگاه صنعتى شاهرود نيز در اعتراض به صدور حكم 
انجمن  اعضاى  از  يكى  براى  تحصيل  از  محروميت 
دانشجويى اين دانشگاه اقدام به تجمع نموده و خواستار 

پاسخگويى مسئولين دانشگاه به خواست هايشان شدند.
ماه  آبان   1 شنبه  سه  روز  شاهرود  دانشگاه  دانشجويان 
براى دومين روز متوالى دست به تجمع و تحصن زدند. 

در جريان اين حركت اعتراضى كه با شركت بيش از 700 
نفر از دانشجويان دانشگاه شاهرود برگزار شد، دانشجويان 
نسبت به صدور حكم زندان براى 3 دانشجوى دانشگاه 
براى  تحصيل  از  محروميت  احكام  صدور  تكنيك،  پلى 
دانشجويان منتقد، صدور حكم انحالل انجمن دانشجويى 
و انحالل شوراى صنفى در دانشگاه ها اعتراض كردند. 
بيانيه  خود  تجمع  پايان  در  شاهرود  دانشگاه  دانشجويان 
اى را صادر كرده و همچنين 7 نفر از دانشجويان را به 
هايشان  خواست  پيگرى  جهت  خود  نمايندگان  عنوان 

انتخاب كردند. 
تجمع  به  دست  (بوعلى)  همدان  دانشگاه  دانشجويان 
اعتراضى زدند و در اين رابطه امين نظرى، رضا جعفريان، 
اين  از  معصومى  نجمه  و  صيادى  محمد  حاتم،  سياوش 
دانشگاه به اتهام سازمان دهى تجمع اعتراضى و توهين 

به «به دولت» به كميته انضباطى فراخوانده شده اند.
جواد  كريمى،  روزبه  اسالمى،  حكومت  سركوبگران 
از  نيكزاد  راعى  معصومى،  مهدى  عليخانى،  جواد  توللى، 
است.  كرده  دستگير  (چمران)  اهواز  دانشگاه  دانشجويان 
دانشجويى  نشريات  اندركاران  دست  كه  دانشجويان  اين 
پيش  مدتى  آن ها  نشريات  و  هستند  دانشگاه  اين  در 
توقيف شده، از دوشنبه 30 مهر در بازداشت بسر مى برند. 
در همين رابطه دانشجويان دانشگاه اهواز خواستار آزادى 

فورى دانشجويان زندانى شده اند.

اعتراضات  گسترش  شاهد  ما  گذشت  كه  سالى  در  
جنبش  وحشيانه  هاى  سركوب  و  سو  يك  از  دانشجويى 
جنبش  سركوب  بوديم.  ديگر  سوى  از  دانشجويى 
گسترده  و  وسيع  هاى  سركوب  از  بخشى  دانشجويى، 
حكومت اسالمى در سراسر كشور بر عليه فعالين جنبش 

هاى اجتماعى، يعنى جنبش كارگرى، جنبش زنان، جنبش 
دانشجويى، جنبش انقالبى كردستان و… است. در چنين 
شرايطى، اتحاد اين جنبش ها و سازمان دهى اعتراضات و 

اعتصابات مشترک اهميت ويژه ترى پيدا مى كند.
انضباطى،  هاى  كميته  پى  در  پى  و  غيرانسانى  احكام 
دانشجويى،  نشريات  توقيف  دانشجويان،  اخراج  تعليق، 
فعاالن  ربودن  و  بازداشت  شديد،  سانسور  اعمال 
به  فشار  دانشجويى،  تشكل هاى  انحالل  دانشجويى، 
اجبارى  بازنشستگى  و  اخراج  دار،  ستاره  دانشجويان 
دانشجو،  دختران  حجاب  شديد  كنترل  اساتيد، 
جمله  از  غيره  و  جنسيتى  تبعيض  و  تفكيك 
بخشى از سركوب ها جنبش دانشجويى است. 
سكوت و بى تفاوتى در مقابل همه وحشى گرى 

براى هيچ كس جايز نيست. 
از  اسالمى  حكومت  موقعيتى،  چنين  در 
مى جويد  سود  دانشجويى  اعتراضات  پراكندگى 
و جرات مى كند به حريم دانشگاه تجاوز كند و 
نمى گذارد.  گردن  دانشجويان  هاى  خواست  به 
چيست؟ وضعيت  اين  به  عاجل  جواب 
جنبش  ديگرى  زمان  هر  از  بيش  اكنون 
طور  به  مشترک  مبارزه  و  اتحاد  به  دانشجويى 
دانشگاه هاى كشور است.  سراسر  هم زمان در 
است،  شدنى  سركوب  تنها  نه  پراكنده  مبارزات 
بلكه انرژى مباراتى را نيز هرز مى برد. عالوه 
براين كه دانشجويان معترض بايد از اعتراضات 
جنبش  فعالين  كنند،  پرهيز  نسنجيده  احساسى 
دانشجويى بايد به فكر سراسرى كردن مبارزه 

باشند.
همه  در  سراسرى  اعتصاب  و  مبارزه  يك  اگر 
دانشگاه هاى كشور، حداقل در آن دانشگاه هايى 
كه اعتراض در جريان است متحد گردد، اساتيد دانشگاه 
ها و خانواده دانشجويان نيز از اين حركت حمايت كنند، 
نه تنها سركوبگران حكومت اسالمى جرات سركوب آن 
را به خود نخواهند داد، بلكه خواست ها و مطالبات خود را 

نيز اين مبارزه سراسرى تحميل خواهند كرد.
آزادى فورى و بدون قيد و شرط دانشجويان دربند، مجيد 
توكلى، احمد قصابان و احسان منصورى، روزبه رحيمى، 
جواد  و  نيكزاد  راعى  معصومى،  مهدى  عليخانى،  جواد 
توللى، آزادى نشريات دانشجويى و لغو هرگونه سانسور، 
جنسيتى،  تفكيك  تشكل،  آزادى  اجتماعات،  آزادى 
از  سركوبگر  نيروهاى  كليه  خروج  اجبارى،  حجاب  لغو 
محيط دانشگاه، و...، از جمله خواست هاى عاجل جنبش 

دانشجويى است.

خواهانه  آزادى  و  برحق  مبارزات  از  پشتيبانى  ضمن  ما 
جنبش دانشجويى، از فعالين جنبش هاى اجتماعى دعوت 
مى كنيم كه از هر طريق ممكن به حمايت و پشتيبانى از 

جنبش دانشجويى برخيزند.

ضروت اتحاد دانشجويان سراسر كشور
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سايت تلويزيون كو مه له

از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران و كومه له ديدن كنيد

www.komalah.org

www.komala.tv

www.cpiran.org
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فشار دولت تركيه به پناهجويان كرد ايرانى 
در تركيه و بى مسئوليتى سازمان ملل در قبال 

سرنوشت اين پناهجويان را محكوم كنيم!
براساس اخبار رسيده روز جمعه 19 اكتبر 2007، پليس تركيه يكى از پناهجويان كرد 
ايرانى بنام ايوب قره گويزى، از پناهجويان موسوم به «شمال عراقى»ها را همراه با 
همسر و فرزندانش دستگير و جهت تحويل آنان به جمهورى اسالمى ايران، به مرز 
و  وى  دادن  تحويل  عدم  براى  پناهجو،  اين   تالش  دهند.  مى  انتقال  ايران  و  تركيه 
خانواده اش به جمهورى اسالمى ايران، به دليل خطرات جانى كه در انتظار آنان است، 

تغييرى در تصميم غيرانسانى پليس نداده و اين خانواده به ايران ديپورت مى شود. 
خبر دستگيرى و ديپورت ايوب قره گويزى و خانواده اش از سوى پناهجويان به دفتر 
سازمان ملل (يو.ان) در شهر وان تركيه اطالع داده مى شود، ولى يو.ان نيز هيچ اقدامى 

براى ممانعت از ديپورت اين پناهجو  و خانواده اش انجام نمى دهد. 
پناهجويان  به  (كه  ايرانى  كرد  پناهجويان  تعداد 1200  كه  است  سال  شش  از  بيش 
كيس شمال عراقى شناخته شده اند) و از سوى سازمان ملل رسما به عنوان  پناهندگان 
سياسى برسميت شناخته شده اند، با بى اعتنائى نمايندگى اين سازمان در تركيه براى 
انتقال آن ها به كشورى ثالث و فشار دولت تركيه و پليس اين كشور، حتى براى صدور 
اجازه خروج براى آن هايى كه قبولى يكى از كشورهاى پناهنده پذير را دريافت كرده 

اند، روبرو شده اند. 
دولت تركيه و نمايندگى كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان در تركيه، 
به مسئوليت هاى سياسى، انسانى و اجتماعى خود در قبال اين پناهجويان، بى اعتنا 
و  اجتماعى  سياسى،  اقتصادى،  زياد  فشارهاى  همواره  نيز  اعتنايى  بى  اين  و  هستند 

امنيتى بر اين پناهجويان و خانواده آن ها وارد مى سازد.
در واقع هم كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان در اين كشور و هم دولت 
تركيه هر دو مسئول سرنوشت اين پناهجويان هستند. اين حق پناهجويان كرد ايرانى 

و ديگر پناهندگان در تركيه است كه به كشور ثالثى انتقال يابند.
به  اعتنايى  بى  و  فشار  نوع  هر  و  غيرانسانى  هاى  سياست  كردن  محكوم  ضمن  ما 
سرنوشت پناهندگان و هم ديپورتى كه دولت تركيه انجام داده است، و همچنين عدم 
توجه «يو.ان» به سرنوشت اين پناهجويان را شديدا محكوم مى كنيم و دولت تركيه 
و كميسارياى عالى پناهندگى سازمان ملل را در قبال سرنوشت ايوب قره گويزى و 

خانواده اش در ايران مسئول و پاسخگو مى دانيم.
ما همه سازمان هاى انسان دوست، آزادى خواهان، اتحاديه هاى كارگرى و احزاب  
چپ ايرانى را فرا مى خوانيم كه به كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان 
فشار بياورند تا به بى مسئوليت هايش در قبال اين پناهجويان خاتمه دهند و اقدامات 
ضرورى و عاجلى را براى انتقال اين پناهجويان به طور جدى در دستور كارش بگذارد 
و تا انتقال آنان به كشور ثالث، دولت تركيه نيز نسبت به مسئوليت خود در جهت تامين 
امنيت اين پناهجويان عمل كند و هر نوع معامله بر سر اين پناهجويان و ديپورت آنان 

به جهنم جمهورى اسالمى، خوددارى ورزد. 
كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران

بيست و يكم اكتبر 2007

سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

دور تازه اعتصاب و مبارزه شجاعانه كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه خوزستان براى 
نيروهاى  وحشيانه  سركوب  با  شان  طلبانه  حق  مطالبات  و  معوقه  دستمزدهاى  تامين 
پليس ضد شورش جمهورى اسالمى مواجه شد. بيش از 5 هزار نفر از كارگران نيشكر 
هفت تپه مدت دو هفته است كه براى تحقق خواست هاى انسانى شان در حال اعتصاب 
هستند و نبردى نابرابر را با تمام نيرو به جلو برده و در مقابل نيروهاى سركوبگر رژيم و 

همچنين نيرنگ ها و دسيسه هاى مديريت كارخانه سرسختانه مقاومت كرده اند.

و  حقوق  پرداخت  عدم  به  نسبت  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  است  يكسال  از   بيش 
حيله هاى كارفرما براى خصوصى سازى و به تعطيل كشاندن فوق دست به تحصن، 
تجمع و اعتصابات متعددى زده اند. كارگران اين مجتمع طى هفته هاى اخير  بدنبال 
عدم انجام تعهدات و وعده هاى داده شده از  طرف كارفرما و دولت و عدم پرداخت 
حقوق هاى معوقه اعتراضات خود را بشدت افزايش دادند. بطوريكه در كارخانه و شهر 

در جدال و كشمكش مستمر هرروزه بسر مى برند. 

خانواده هاى مبارز كارگران نيشكر هفت تپه خوزستان در تمام مراحل اين مبارزه همراه 
كارمندان كارخانجات و مراكز  كارگران و  وسيعى از  پشتيبان آنها بوده و بخشهاى  و 
توليدى شهرهاى مختلف از اعتصاب و مبارزه عادالنه كارگران هفت تپه حمايت كرده 
اند و همچنين تشكلهاى كارگرى از جمله شوراى همكارى تشكلها و فعالين كارگرى، 
واحد،  شركت  كارگران  سنديكاى  شده،  تشكيل  كارگرى  نهاد  و  تشكل  چندين  از  كه 
كارگران  مبارز  دانشگاهها از اعتصاب و  مبارز در  دانشجويان  خودرو و  ايران  كارگران 

نيشكر هفت تپه پشتيبانى كرده اند.

كارگران ايران در پرتو همبستگى و مبارز متحدانه خويش در داخل كشور و حمايت هاى 
بين المللى توانسته اند در موارد مشخصى رژيم جمهورى اسالمى را به عقب نشينى 
وادار نمايند. كارگران نيشكر هفت تپه نيز تنها در پرتو استوارى اشان و گسترش حمايت 
و پشتيبانى هم طبقه اى هايشان در داخل و خارج كشور مى توانند به خواستهاى حق 
طلبانه خود از جمله حق تشكل مستقل كارگرى، پرداخت دستمزدهاى معوقه و غيره 

دست يابند. 

حمايت و همبستگى با كارگران نيشكر هفت تپه و همچنين تالش هايمان در مبارزه 
براى آزادى محمود صالحى، منصور اسانلو، فعالين كارگرى ديگر و ساير زندانيان سياسى 
انجمن هاى  كميته ها،  همه  از  خود  سهم  به  ما  دهيم.  گسترش  كه  است  ضرورى  را 
داريم  انتظار  انقالبى  جريانات چپ و  كارگرى و  جنبش  مدافع  نهادهاى  همبستگى و 
كه در رساندن نداى كارگران هفت تپه به گوش جهانيان و تشكل هاى كارگرى دريغ 

نكرده و آزادى رهبران كارگرى و زندانيان سياسى را خواستار شويم. 

همبستگى بين المللى و دفاع مشترک همه ما مدافعان جنبش كارگرى  تاثير مستقيمى 
بر روند مبارزه كارگران ايران داشته و اداى سهم مهمى در راستاى انعكاس مطالبات و 
مبارزه كارگران نيشكر هفت تپه و مبارزه براى آزادى محمود صالحى، منصور اسانلو و 

ديگر زندانيان سياسى خواهد بود.
پيروز باد مبارزه متحدانه كارگران نيشكر هفت تپه!

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
11اكتبر 2007

صداى كارگران
 نيشكر هفت تپه 
را به گوش
 جهانيان
 برسانيم!
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  اين شماره جهان امروز
 به دليل كثرت مطالب

 در 16 صغحه منتشر مى شود.
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الف سين: ممكن است به اختصار بعضى از 
مسكن   حباب  كنونى  بحران  اساسى  علل 

را تشريح كنيد؟

ديگر  بهم  كه  دارد  پايه ئى  دليل  دو  بحران  اين  آرت: 
مسكنى  وام  و   مسكن  قيمت  حبابى  افزايش  مربوطند: 
اين  دارد.  شهرت   Prime Sub  – به     ما  نزد  كه 
نوع وام مسكن، كه اكنون سر تيتر همه  رسانه ها اشغال 
كرده است، قبال مسكوت مى ماند هر چند مداوما از مردم 
جامعه   بزرگ  ابداعات  از  كه  وام،  اين  مى گرفت.  قربانى 
مالى است، به مردم امكان داد تا خانه هائى را بخرند كه 
استطاعت پرداخت قيمتش را نداشتند. چطور اين امكان 
در  تا  دادند  امكان  خواستاران  به  بانكداران  شد؟  فراهم 
دو سال اول ماهانه پول كمى بازپرداخت كنند و سپس 
ماهانه را افزايش دادند. مثال كسى خانه ئى گرفته و ماهانه 
1200 دالر پرداخته است. بعد از دو سال اين ماهانه به 
مشكالت  وام  نوع  اين  است.  يافته  افزايش  دالر   2000

ديگرى هم دارد كه بهاهاى پنهان  بخشى از آنهاست.
پرداخت  چگونه  كه  آيد  پيش  سئوال  اين  است  ممكن 
كننده  از دادن وام به كسانى سود برد كه توان باز پرداخت 
آنرا نداشتند. پاسخ اينست كه وام دهنده وام هاى مسكن 
پرداخت شده را به وام دهندگان بزرگتر فروخت. وام دهنده  
تضمين   " كه  داد  قرار  طرحى  تحت  را  آنها  نيز  بزرگ 
سرمايه گزاران  به  آنرا  و  نامدارد  مسكن"  وام  بازپرداخت 
و صندوق بازنشستگى فروخت. در واقع آنها كه وام ها را 
شده است.  تضمين  آنها  بازپرداخت  پنداشتند كه  خريدند 
از همان وام دهنده  و دالل معامالت  اوليه تا بانك هاى 
موازى و تا  بنگاههاى سرمايه گزارى و مديران عامل آنها 
ميليونها دالر از اين پولها را به صورت حقوق، حق الزحمه 
به  اينها  كه  گفت  مى توان  پس  زدند.  جيب  به  پاداش  و 
خاطر تركيدن حباب ها ملول نشدند، چرا كه بر ثروت خود 

افزودند و خطر را به كس ديگرى پاس دادند. 
دليل ديگر اين  بحران، كه به دليل نخست گره خورده 
اين  تنها  خانه هاست.  قيمت  حبابى  افزايش  است، 
قدرت  كه  افتادند  مسكنى  وام  دام  در  مردم  كه  نيست 
خانه ها  براى  قيمتى  آنها  بلكه  نداشتند،  را  پرداختش  باز 
در  بود.  آنها  واقعى  قيمت  از  بيشتر  بسيار  كه  پرداختند 
ميزان  نسبت  به  عموما  خانه ها  قيمت  گذشته  سال  صد 
مسكن  قيمت  گذشته  سال  ده  در  يافت.  افزايش  تورم 
70 در صد سريعتر از ميزان تورم افزايش يافت. بر اين 
اساس 8 تريليون دالر ثروت اضافى بر روى كاغذ آفريده 
 Sub - شد. سرانجام اين حباب تركيد. وام مسكن هاى

Prime ماهيانه هاى باال خواستند و گيرندگان وام قدرت 
پرداخت آنرا نداشتند. پس خانه ها به مالكيت وام دهندگان 
درآمدند. قيمت خانه ها چنان باال رفت كه توان خريدشان 
وجود نداشت. خانه سازان و بساز و بفروش ها به اميد اين 
فردائى  گوئى  كه  ساختند  زياد  قدر  آن  باال  هاى  قيتمت 
وجود نداشت. به اين ترتيب خانه هاى به فروش نرفته كه 
در سال 2001 دو ميليون بود اكنون به 4 ميليون رسيده 
است. پس قيمتها شكست. مردمى كه مقادير كالنى وام 
مسكن داشتند خانه هايشان را براى فروش عرضه كردند. 
مثال كسى كه 300 هزار دالر وام مسكن داشت خانه اش 
در بازار –  اگر مشترى مى يافت – 200 و يا 150 هزار 
وام  كه  شد  معلوم  ترتيب  اين  به  مى رفت.  فروش  دالر 

گيرنده بيش از قيمت خانه اش مقروض است.

الف سين: از حرفهاى شما اينطور برميآيد 
به  حداقل  بحران  اين  بنيادى  عناصر  كه 
يك دهه پيش برمى گردد. درست است؟

پرايم،   – ساپ  مسكن  وام  مانند  عناصر  بعضى  آرت: 
تورم  آغاز  و  مى انجامند  گيرنده  وام  غارت  به  وامهائى 
قيمت خانه ها به يك دهه قبل برمى گردد، اما اين عناصر 
سقوط  از  پس  گرفتند.  اوج   2003 سال  از  واقعى  بطور 
بازار هاى-تك در سال 2000 سرمايه گزاران صاحب پول 
دنبال عرصه ئى ميگشتند تا پول پارو كنند. وال استريت 
بكمك شان آمد و گفت: "معامله را برايتان جور كرديم. 
در وام مسكن تضمين شده سرمايه گزارى كنيد و بدون 

ريسك ثروتمند شويد.

وجه  بدترين  به  كسانى  چه  سين:  الف 
تحت تاثير بحران قرار گرفتند؟

دست  از  را  خانه هايشان  كه  خانواده ئى  ميليون   2 آرت: 
ميليون   4 يا  و   3 به  راحتى  به  مى تواند  اين  و  دادند 
سه  يا  دو  كه  هستند  ديگر  خانواده ى  ميليون ها  برسد. 
آموزش  نيز  و  بهداشت  و  درمان  خرج  از  مى كنند،  كار 
پائين  را  خود  تغذيه   كيفيت  حتى  و  مى زنند  كودكانشان 
مى آورند به اين اميد كه خانه شان را نگه دارند. 100 هزار 
و  ساختمان  بخش  در  كه  آورد  حساب  به  بايد  را  كارگر 
توليد مصالح ساختمانى، بنگاههاى معامالتى و بانك هاى 
است.  كار  آغاز  تازه  اين  داند.  دست  از  را  كارشان  رهنى 
تعداد كسانى كه شغلشان در معرض خطر است مى تواند به 
ميليون ها برسد. متضرترين اغلب آفريقائى -  آمريكائى و 

يا خانواده هاى آمريكاى التينى (التينو) هستند. مطالعات 
نشان ميدهد كه حتى در ميان آن خانواده هائى كه درآمد 
آفريقائى  به  باالترى  بهره ى  داشته اند  يكسانى  اعتبار  و 

– آمريكائيها و التينوها تحميل شده است.

الف سين: عكس العمل بوش به بحران را 
چگونه ارزيابى ميكنيد؟

كه  ميشوند  مسكنى  وام  مشمول  نفر  هزار  يا 200   100
دولت فدرال آنرا تضمين ميكند. اما كمك اصلى از جيب 
و  دهندگان  وام  جيب  به  و  درميآيد  دهندگان  ماليات 

سرمايه گزاران سرازير خواهد شد.

الف سين: چرا بوش چنين دير جنبيد؟
آرت: حقيقتش اينست كه فقط معدودى از اقتصاد دانان 
اين فاجعه را پيش بينى كرده و هشدار داده بودند. اما خيل 
عظيمى از اقتصاد دانان حرفه ئى و گزارشگران اقتصادى 
بر  و  مى كشيدند  هورا  مسكن  بخش  حبابى  رونق  براى 
اين تصور بودند كه آن وضع ابدى است. بوش و مشاوران 
اقتصادى و رئيس هيئت رئيسه  ذخيره ى فدرالش هم مثل 
آنها فكر مى كردند. او وقتى جنبيد كه حركت اقتصاد آرام 
اقتصادى  وضع  از  نگرانى  از  پر  مقاله ها  سرتيتر  و  شده 

گرديد.  

(*) اين برگردان كوتاه شده  مصاحبه ئى راديوئى است با 
آرت پرلو ART PERLO، رئيس كميسيون اقتصادى 
مسكن  بحران  باره  در  متحده،  اياالت  كمونيست  حزب 
دارد..  ادامه  هنوز  و  شد  آغاز  گذشته  بهار  كه  آمريكا  در 
 "Political Affairs مصاحبه توسط "امورات سياسى
آن حزب در تاريخ 19 سپتامبر به عمل آمده و در 8 اكتبر 
2007 بر روى سايت قرار داده شده است.  اصل متن در 
politicalaffairs.net و يا زير نام نويسنده در گوگل 

قابل دسترسى است.

مطلبى  اول  بخش  قبلى  شماره  در  امروز:  جهان  توضيح 
آن»  با  مقابله  راه هاى  و  مسكن  «بختك  عنوان  تحت 
به قلم فريدون ناظرى درج شد. ترجمه اى كه در اين شماره 
مالحظه مى كنيد، در خدمت به ادامه اين بحث در شماره 

آتى است.

تاثيرات اقتصادى بحران مسكن در آمريكا (*)
ترجمه:  فريدون ناظرى

نشريه  آرشيو  بزودى  كه  رسانيم  مى  عالقه مندان  عموم  اطالع  به  بدينوسيله   
كمونيست از طريق سايت هاى حزب كمونيست ايران و كومه له در دسترس عموم 

قرار مى گيرد.                                                 انتشارات مركزى كومه له
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اكتبر   18 پنجشنبه  روز  صبح  شده  منتشر  اخبار  طبق 
از  حميدى  مجيد   1386 ماه  مهر   26 با  برابر   2007
هماهنگى  كميته  عضو  سنندج،  شهر  كارگرى  فعالين 
از  دفاع  كميته  عضو  و  كارگرى  تشكل  ايجاد  براى 
محمود صالحى به هنگام خروج از منزل از جانب سه 
نفر از عوامل مسلح جمهورى اسالمى با لباس شخصى 
و چهره پوشيده مورد سوء قصد قرار گرفته و در اثر اصابت هفت گلوله از ناحيه شانه، 
گردن و گوش شديدا زخمى مى شود. مردم مبارز سنندج بالفاصله مجيد حميدى را به 
بيمارستان اين شهر رساندند اما بنا به توصيه پزشكان بدليل شدت جراحات و كمبود 
امكانات در بيمارستان شهر سنندج به بيمارستان " امير اعلم" در تهران منتقل گرديد. 

آخرين اخبار حاكى از اينست كه وضعيت جسمانى او بسيار وخيم است.
روشن است كه اين اقدام ضد انسانى در ادامه سياست سركوب رژيم جمهورى اسالمى 
با هدف ايجاد فضاى رعب و وحشت در سطح جامعه و در ميان فعالين كارگرى و به 
منظور جلوگيرى از ايجاد تشكلهاى مستقل كارگرى و براى سركوب روند رو به رشد 
صالحى،  محمود  اسالمى  جمهورى  راستا  همين  در  گيرد.  مى  انجام  كارگرى  جنبش 
منصور اسانلو و تعداد زيادى از فعالين كارگرى را به زندان افكنده، مزدوران نقاب دار را 
براى نابودى مبارزين كارگرى به خيابان ها ريخته و ده ها نفر را تحت عنوان " اراذل و 
اوباش" به طور دسته جمعى و در مالء عام حلق آويز كرده و سركوب زنان، دانشجويان 

و مردم آزاديخواه را تداوم و  گسترش داده است.

مردم آزاديخواه! سازمان ها و نهادهاى چپ و كارگرى!
و  كردن  سركوب  ارعاب،  سياست  تداوم  در  كارگرى  جنبش  فعال  حميدى  مجيد  ترور 
خفقان جمهورى اسالمى است كه قاطعانه بايد آنرا محكوم كرده و صداى اعتراض و 
مبارزه حق طلبانه كارگران ايران را به گوش افكار عمومى و نهادهاى  بشردوست و 

مترقى برسانيم.
به  را  سرمايه  اسالمى  رژيم  ايران،  در  آزاديخواهانه  حركات  و  كارگران  جنبش  قدرت 
وحشت انداخته است. برگزارى مراسم اول ماه مه سقز، مبارزه پيگير كارگران شركت 
ديگر  نمونه  صدها  و  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  شكوهمند  و  اى  توده  اعتصاب  واحد، 
از مبارزات  كارگرى و از سوئى اعتراض زنان، دانشجويان و معلمين مبارز اين امر را 
اثبات كرده است. حكومت اسالمى براى جلوگيرى از رشد روز افزون جنبش كارگرى و 
آزاديخواهانه در ايران به سياست ارعاب فعالين جنبش كارگرى، ربودن و زندانى كردن 

و ترور آنها روى آورده است. 
همبستگى  ايران،  داخل  در  آزاديخواهانه  جنبش  و  كارگران  پيگيرانه  مبارزه  و  اعتراض 
بين المللى و حركت هاى مشترک اعتراضى در خارج كشور  و افشاى سياست سركوب 
و ترور حكومت اسالمى گامى  است كه رژيم جمهورى اسالمى را وادار به عقب نشينى 

خواهد كرد.
             پر توان تر باد جنبش كارگران و مردم آزاديخواه ايران!

                       كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران          
                                19 اكتبر 2007

سوء قصد عوامل جمهورى اسالمى
 به جان مجيد حميدى از فعالين جنبش 

كارگرى را قاطعانه محكوم كنيم!

بسوى سوسياليسم منتشر شد!

را  خود  كار  سوم  دوره  طوالنى  اى  وقفه  از  بعد  سوسياليسم  بسوى  گاهنامه  شماره،  اين  انتشار  با 
ايران  كمونيست  حزب  نهم  كنگره  تصميم  ادامه  در  سوسياليسم  بسوى  مجدد  انتشار  كرد.  آغاز 
مبنى بر ضرورت انتشار نشريه اى كه مبانى نظرى سياست هاى حزب را تشريح كند انجام گرفت. 
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