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بخشى از جامعه كنونى ايران، شاهد عينى انقالب مردم 
ايران در بهمن 1357 بود كه در روز 22 بهمن منجر به 
سرنگونى رژيم شاهى گرديد. اين نسل در يك تجربه 
براى  خود  خروشنده  و  عظيم  نيروى  تفوق  شاهد  زنده 
سرنگونى تاج و تختى كه ابدى مى نمود، شد و  قدرت 
متشكل، متحد و يكپارچه خود را در يكى از بزرگترين 
تحوالت تاريخ ايران تجربه كرد. براى اين نسل قطعا 
بازخوانى و بازبينى قيام 57 و درس گيرى از آن، حائز 
تواند  مى  آن  از  كه  درسى  مهمترين  و  است  اهميت 
بگيرد اين است كه سرنگونى تنها بخشى از راه تغيير 
بنيادى است و بدون جايگزينى بديلى كه بتواند منافع 
به  تنها  نه  و  الزاما  دارد،  پاس  هم  را  مردم  توده هاى 
نتيجه اى مثبت نمى انجامد، بلكه مى تواند به همان 
ضد انقالبى تبديل شود كه تبلور خود را در قدرت گيرى 
رژيم سركوبگر جمهورى اسالمى نشان داد. رژيمى كه 
غيرقابل  ضايعات  از  مجموعه اى  دهه  سه  به  نزديك 
دنيايى  اميد  به  كه  مردمى  بر  را  مالى  و  جانى  تصور 
بهتر انقالب كرده بودند، تحميل كرده است. رژيمى كه 
تا توانست كشت، زندانى كرد و سياهى و اختناق را بر 
فضاى جامعه ايران حاكم كرد. رژيمى كه جامعه ايران 
را چند قدم به عقب برد و بحران و فقر و گرسنگى و 

مصيبت هاى فراوان اجتماعى را بر مردم وارد ساخت.
از اين رو اكنون واضح تر از هميشه اين سئوال در مقابل 
اين نسل قرار دارد كه چه كند كه در مقطع انقالب 57 

نكرد و چه كند كه به همان راه گذشته رانده نشود.
درگير  خود  كه  آنانى  مقابل  در  تنها  سئوال  اين  اما  و 
قرار  بودند   57 سال  در  مردم  هاى  توده  قيام  شاهد  و 
از  نيمى  از  بيش  مقابل  در  مهم  سئوالى  بلكه  ندارد، 
بهمن  از  بعد  كه  هست  نيز  ايران  ميليونى  جمعيت 71 
57 چشم به دنيا گشوده اند و زير سايه شوم حاكميت 
اين  حساب  اين  با  اند.  كرده  رشد  اسالمى  جمهورى 
نيز  نسل  اين  براى  بيشترى  اهميت  بازنگرى  و  مرور 

پيدا مى كند.

و  جانى ترين  از  يكى  حاكميت  تحت  كه  نسل  اين   
گذاشته   زندگى  به  پا  جهان  هاى  رژيم  مستبدترين 
است، اگر چه خاطره و درس مستقيمى از انقالب ندارد، 
ولى اكنون در بستر جنبش هاى اجتماعى در ايران به 
انقالبى  و  پيش  به  رو  حركت  اصلى  انرژى  و  محرک 
گسترده  و  وسيع  حركت  است.  شده  تبديل  جامعه  در 
چپ  افقى  و  گرايشات  با  دانشجويى  جنبش  پيشروان 

و سوسياليستى، نمايانگر رشد و به بار نشستن 
اين  است.  مصمم  و  خودساخته  نسل  اين 

انقالب از نگاه امروز!
(امرى مشترک در مقابل دو نسل!)

نقش، جايگاه و سياست هاى كومه له
 در رابطه اوضاع سياسى كنونى

در گفتگو با حسن شمسى،
 نماينده كومه له در خارج كشور
در آستانه گراميداشت روز كومه له

   

اخراج پناهندگان
 و مهاجرين افغانى
 از ايران
 بس غيرانسانى است!

 

تأملى در اظهارات رييس ستاد احياى
 امر به معروف و نهى از منكر

گزارش برگزارى پلنوم كميته مركزى كومه له

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در مورد موج جديد بازداشت دانشجويان مبارز
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فضاى  بر  موجود  شكل  ترين  علنى  در  نسل 
سياسى ايران تاثير گذاشته است و ظرفيت هاى 
سركوبگرى رژيم را به چالش گرفته است. اين 
زنده  را  دانشجويى  راديكال  جنبش  ديرينه  سنت  نسل 
كرده است و نه فقط در جنبش دانشجويى، بلكه در ساير 
و  كارگرى  جنبش  همچون  اجتماعى  ديگر  جنبش هاى 
پيشرو و  عملى  رهبران  ... نسلى از  رهايى زن و  جنبش 
خوش فكر را پرورانده است. اين نسل اكنون به زبان حال 
و تبلور نياز به تحول و دگرگونى بنيادى در اعماق جامعه 

ايران تبديل شده است.

اينك در آستانه گراميداشت سالگرد قيام باشكوه مردم در 
بهمن 57 امر مهم مشترک در مقابل هر دو نسل قديم 
هرگونه  از  بدور  و  برابر  و  آزاد  اى  آينده  به  كه  جديد  و 
زور و ستمگرى چشم دارند، اين است كه روى مهمترين 
درس هايى كه از گذشته مى گيرند تاكيد كنند، تا آينده 
خطاست»  آزمودن  را  «آزموده  و  نشود  گذشته  همچون 

مصداق حركت آينده آنها نشود.
هر دو نسل اكنون در جامعه اى با معضالت و بحران هاى 
گسترش  و  رشد  مناسب  زمينه  و  طرفى  از  الينحل 
دارند.  قرار  ديگر  طرف  اجتماعى از  راديكال  حركت هاى 
آنها  مى روند كه خود را براى انقالبى نوين آماده سازند. 
براى  سوسياليستى  منظرى  از  و  امروز  نگاه  از  انقالب 

پيشروان اين نسل ها، بر نكات زير تاكيد دارد:

و  زور  به  بخشا  اگر  اسالمى  جمهورى  رژيم  بقاى   .1
است،  گشته  مقدور  مخالفين  بيرحمانه  سركوب  و  كشتار 
قدرتمند  آلترناتيوى  نبود  پرتو  در  بقا  اين  اگر  همچنين 
كه توده هاى مردم را سازمانيافته به ميدان آورد، مقدور 
سياست  پرتو  در  نيز  بخشا  حال  عين  در  است،  گشته 
تجاوزكارانه و جهان خوارنه ايى مقدور گشته كه خاورميانه 
مطامع   آن  در  كه  است  كرده  تبديل  قربانگاهى  به  را 

امپرياليستى مقدم بر همه چيز است. 
جمهورى اسالمى بر خالف جار و جنجال هاى ژورناليستى 
از اين بازى مرگبار بر سر سرنوشت مردم منطقه نفع برده 
بحرانى  مراكز  همه  در  را  خود  اختاپوسى  نفوذ  و  است 
همچون عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين و ... گسترش 
قدرت هاى  اشغالگرانه  هاى  سياست  ادامه  است.  داده 
امپرياليستى در منطقه به تقويت و رشد ارتجاع اسالمى، 
تروريسم لجام گسيخته و ادامه بقاى جمهورى اسالمى 

انجاميده است. 
از سوى ديگر رژيم جمهورى اسالمى به بهانه «مبارزه با 
امپرياليسم»، با اعتماد به نفس بيشترى به جان جنبش 
اين  همه  است.  افتاده  ايران  داخل  در  اجتماعى  هاى 
دخالت هاى  بهاى  به  منحوس  رژيم  اين  براى  امتيازات 
آمده  فراهم  منطقه  در  متحدينش  و  آمريكا  باالى  از 
نيروهاى  از  بسيارى  واقعيات  اين  همه  عليرغم  است. 
را  خود  استراتژى  و  افق  و  آينده  ليبرال،  و  ناسيوناليست 
به دخالت از باالى آمريكا گره زده اند. معناى عملى اين 
اين  توسط  مردم  از  هايى  بخش  ساختن  متوهم  راهكار 
عنوان  اين  به  پراكنى  توهم  است.  سياسى  ورشكستگان 
كه آنها مردم را از عمل مستقيم و متكى بخود بازداشته 
رواج  آنها  ميان  در  باال  از  تغيير  براى  را  انتظار  و  اميد  و 
نيروهاى  هاى  ناكامى  و  اوضاع  روند  هرچند  مى دهند. 
منطقه از طرفى و  پروژه هايشان در  پيشبرد  اشغالگر در 

به  رسيدن  براى  ايران  و  آمريكا  طرفه  دو  هاى  تالش 
توافقاتى از طرف ديگر، عمال حناى اين نوع آلترناتيوها را 
كمرنگ ساخته است، اما بجاست روى اين مسئله تاكيد 
كرد كه هر گونه حركت عدالتخواهانه اى براى پيشروان 
تمام  مرزبندى  كانال  از  ايران،  در  جديد  و  قديم  نسل 
وكمال با اين نوع«راه حل» هاى مزورانه مى گذرد. اتكا 
به بااليى ها براى تغيير، تغييرى در وضع فالكتبار اكثريت 
مردم محروم ايران نمى دهد و نتيجه اى جز ادامه استثمار 

و بى حقوقى و فقر توده هاى مردم در بر ندارد.

را  مرزها  حدى  تا  چه  اگر  صرف،  طلبى  سرنگونى   .2
رژيم  با  همزيستى  در  آلترناتيوهايشان  كه  جرياناتى  با 
جمهورى اسالمى در شكل فعلى يا رقيق تر شده اش است، 
را نشان مى دهد، ما بخودى خود فضيلتى نيست و مرزى 
را روشن نمى سازد و راهى اصولى را نشان توده هاى مردم 
نمى دهد. همانگونه كه در تجربه بهمن 57 نيز روى آن 
تاكيد شد، سرنگونى در كنار شق جايگزينى است كه مى 
تواند مفهومى قابل دفاع  پيدا كند. سرنگونى مورد نظر 
ما نه با كودتا و نه با حمله و اشغال نظامى و نه از طريق 
همخوانى  متحدينش  و  آمريكا  احتمالى  آلترناتيوسازهاى 
ندارد، چرا كه اين نوع سرنگونى به جايگزينى اى كه در 
آن منافع تودهاى محروم و ستمديده مبنى قرار داده شود، 

منجر نمى گردد.
خود  نيروى  به  شدن  متكى  خوديابى،  پرتو  در  سرنگونى 
كارگرى،  هاى  جنبش  متشكل  و  قدرتمند  حضور  و 
دانشجويى، زنان و ساير تشكل هاى دموكراتيك و مترقى 

در بطن تحوالت جامعه، امر ماست.
جمهورى  سرنگونى  تنها  نه  كمونيست ها  براى  لذا 
آلترناتيوى  ايجاد  براى  تالش  همزمان  بلكه   اسالمى، 
سرنگونى  از  پس  را  مردم  هاى  توده  منافع  كه  راديكال 
نيز  پاسدارى كند اصل است و اين امر مستلزم تغييرات 
راديكال  اجتماعى از هم اكنون در زمينه اى اقتصادى و 
دموكراتيك در جامعه ايران است. پشتيبان پيش رفتن اين 
روند حضور متشكل  طبقه كارگر در صحنه سياسى جامعه 
است، چرا كه اين طبقه نمايندگى همه خواسته هاى توده 
هاى محروم را مى كند و نه فقط خواسته  محدود اقشارى 
كه از محدويت هاى فرهنگى و حقوقى در رژيم توتاليتر 

جمهورى اسالمى در عذابند. 

امر  به  توجه  مهم   اولويت  و  درس  اساس  اين  بر   .3
تشكل يابى هاى توده اى در جنبش هاى اجتماعى است. 
جنبش  در  بويژه  جمعى  و  متشكل  نيروى  و  تشكل يابى 
كارگرى امرى حياتى و سرنوشت ساز است، اين كارگران 
بودند كه ستون فقرات انقالب 57 را تشكيل دادند و اين 
نفتگران بودند كه كمر رژيم شاهى را شكستند. محرومان 
جامعه تنها در تشكل هاى علنى و توده اى خود مى توانند 
در توازن قواى نيروها در هر تغيير و تحولى، پيشروى هاى 
طريق  اين  از  و  نمايند  تضمين  آينده  در  را  جلو  به  رو 
جمهورى  بدون  ايرانى  براى  را  خود  آلترناتيو  پايه هاى 

اسالمى بسازند.
در  اخير  سال  چند  در  اى  ارزنده  هاى  تالش  چه  اگر 
صورت  كارگرى  اى  توده  هاى  تشكل  ايجاد  راستاى 
گرفته است، اما اين واقعيتى است كه هنوز طبقه كارگر 
رنج  خود  سراسرى  و  اى  توده  تشكل هاى  فقدان  از 
بار  فالكت  وضعيت  دليل  به  بخشا  كمبود  اين  برد.  مى 

اقتصادى كارگران و بخشا به خاطر اختناق و عملكردهاى 
كشتار  در  را  هايش  نمونه  كه  است  رژيم  سركوبگرانه 
بندكشيدن  به  و  دستگيرى  و  آباد  خاتون  كارگران 
با  ايم.  بوده  شاهد  كارگرى  جنبش  فعالين  و  سخنگويان 
مجوزى  وجه  هيچ  به  اينكه  ضمن  ضعف  اين  حال،  اين 
براى هيچ جريان و فردى نيست كه به بهانه آماده نبودن 
طبقه براى ايفاى نقش خود، به نيابت طبقه برخيزد، بلكه 
تاكيدى است بر ضرورت فعاليت آگاهانه و وحدت طلبانه، 
پروسه  اين  كارگران.  قدرتمندتر  آوردن  ميدان  به  براى 
ضمن اينكه براى طبقه كارگر ايران بسترى براى ساختن 
تنها  است،  آتى  تحوالت  دل  در  خود  حاكميت  اركان 
راهى است كه مى تواند تعرضات رژيم را به حركت هاى 

كارگرى، آزايخواهانه و رو به پيش جامعه، سد كند.

+++
جامعه ايران در نياز به تحول و تغيير مى جوشد. ظرفيت و 
پتانسل اين ميل و نياز به تغيير كه در تحركات و مبارزات 
خود   ... و  زنان  دانشجويى،  كارگرى،  جنبش  در  روزمره 
تنها  تحركات  اين  دهد،  مى  نشان  شكل  بارزترين  به  را 
بر  ايران  جامعه  پهنه  در  كه  است  كوهى  پيدا  قله  نوک 
پيكره اى مملو از درد و رنج و فقر و گرسنگى و بيكارى 
در  مزمن  بحرانى  صورت  به  و  است  گسترانده  را  خود 
اعماق جامعه ريشه دوانيده است. اين جامعه همه راه هاى 
مقدورى كه مدعى بودند، اندكى از تباهى هاى جامعه را 
جنبش  گذاشت.  كنار  به  را  آن  و  كرد  تجربه  مى كاهند، 
نيز  حكومتى  اركان  باالترين  در  اصالحات  به  موسوم 
نتوانست حتى به بخشى از نيازى كه توده هاى ستمديده 
و محروم ايران و بويژه نسل جوان خواهان آن بود پاسخ 
اپوزيسيون  ليبرالى  بورژوا  برنامه هاى  و  ها  راه حل  دهد. 
براى  اى  برنامه  كه  آنجا  از  حاكميت  بيرون  و  درون 
به  نداشتند،  جامعه  اى  ريشه  معظالت  به  پاسخگويى 
همان سرعتى كه به جلو صحنه آمدند به همان سرعت 

هم به عقب رانده شده و در پستو ها خزيدند. 
برخالف روايت هاى ليبراليستى و مغرضانه اى كه انقالب 
همچون نياز عميق جامعه به تغييراتى بنيادى ارائه مى گردد 
و آن را با خشونت طلبى مترادف مى گيرند.  براى گذر از 
اين همه تباهى و فالكت نياز به انقالبى ديگر است. به 
عكس ياوه گويى هاى بورژوا ليبرالى، تنها راه پايان دادن 
به خشونت و جنگ و كشتار انسانها تغييرات انقالبى در 
آحاد  اكثريت  منافع  براساس  كه  اى  جامعه  است.  جامعه 
آن بنا شده باشد، جامعه اى كه آحاد آن بر اساس جنسيت 
و مليت شقه شقه نشده و مورد تبعيض و آزار قرار نگيرند، 
نيازى به خشونت ندارد. خشونت و قهر همواره ابزار اقليت 

ستمگر براى اعمال حاكميت بر اكثريت بوده است. 
حلى  راه  پذيراى  ديگر،  زمانى  هر  از  بيشتر  ايران  جامعه 
راديكال و سوسياليستى است. اين جامعه را بهمنى دگر 

نياز است.
هلمت احمديان
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جهان امروز: جايگاه گراميداشت 
روز كو مه له چيست؟ چرا هر سال 
كومه له در داخل و خارج كشور  به 
بزرگداشت اين روز مى پردازد؟

 
حسن شمسى: چنانچه اشاره كرديد مراسم روز كومه له 
هرساله چه در كردستان و چه در كشورهاى ديگر برگزار 
دليل  اين  به  نه  كومه له  روز  برگزاى  اهميت   . گردد  مى 
به  بلكه  است،  تشكيالتى  و  سازمانى  مناسبت  يك  كه 
اين خاطر است كه كومه له بمثابه يك جريان اجتماعى 
زنده و فعال در كردستان تثيبت شده است. وجود گرايش 
اجتماعى در  سوسياليستى و راديكال بعنوان يك جريان 
كشمكش هاى روزمره كامال مشهود مى باشد، امرى كه 
در هر جامعه طبقاتى واقعيتى انكار ناپذير است و جامعه 
كردستان نيز از آن مستثنى نيست. كومه له اين گرايش 
اجتماعى را در كردستان نمايندگى مى كند و با آن تداعى 
جايگاه  و  هدف  كه  گفت  مى توان  براين  بنا  شود.  مى 
و  ياد  گراميداشت  بر  عالوه  له  كومه  روز  مراسم  برپايى 
خاطره جانباختگان راه ازادى و سوسياليزم، تجديد پيمان 
سوسياليست  اجتماعى راديكال و  جريان  همبستگى با  و 
در جنبش انقالبى كردستان و استراتژى و سياست هاى 

اين جريان است. 
اينك  كه  كومه له  روز  گراميداشت  مراسم  در  معموال 
هرساله  است،  شده  تبديل  سياسى  و  افتاده  جا  سنتى  به 
با  رابطه  در  له  كومه  هاى  سياست  و  مواضع  سخنرانان 
مهمترين مسائل جارى مربوط به جهان، خاورميانه، ايران 

و كردستان را مورد بحث قرار مى دهند.  

جهان امروز: اگر بخواهيد بصورتى 
هايى  ويژگى  فشرده  و  فورموله 
كه خصلت نماى كومه له باشد را 
تاكيد  نكاتى  چه  روى  برشمريد، 

مى كنيد؟ 
سنت ها،  كه  است  جريانى  له  كومه  شمسى:  حسن 
كردستان  نوينى را در  مبارزاتى  روش هاى  سياست ها و 
در  ها  روش  و  ها  سنت  اين  است.  نموده  تثبيت  و  پياده 
آنچه  با  بود  متفاوت  و  داشت  تازگى  كردستان  جنبش 
تاريخا در جنبش هاى ناسيوناليستى و سنتى موجود بود. 
پايه تحليل كومه له در ارزيابى از جامعه كردستان بمثابه 
جامعه اى طبقاتى و باويژگى هاى خاص خود، مبتتى بر 
و  بوده  مادى  و  عينى  هاى  واقعيات  و  علمى  هاى  داده 
هست. جامعه اى كه در آن كارگران و توده هاى مردم 
زحمتكش و ستمديده و محروم اكثريت بسيار چشمگيرى 
از آحاد جامعه را تشكيل مى دهند. بنا براين اساس پايه 
ريزى استراتژى و سياست هاى كومه له و از جمله برنامه 

كومه له براى رفع ستم ملى در كردستان و برنامه كومه له 
براى حاكميت مردم در كردستان و يا بيانيِه حقوق زن و 
هر سند پايه اى ديگرى بايد از زاويه منافع آنها و مبتنى 

برآن باشد. 
مبارزه  اشكال  ساير  و  ملى  ستم  رفع  براى  مبارزه  گرچه 
ظهور  اما  برخورداراست،  طوالنى  ازسابقه  كردستان  در 
كومه له درعرصه سياسى كردستان افق تازه اى را بر روى  
مبارزه كارگران و توده هاى مردم زحمتكش گشود. اين 
جريان از اعماق زندگى پر مشقت و نابرابر آنان در جامعه 
كردستان برآمد و اميد به رهايى را در دل كارگران و مردم 
ستمديده نويد داد. كومه له با اتخاذ استراتژى و سياست 
مطالبات  و  خواست  بر  هميشه  انقالبى،  تاكتيك هاى  و 
كارگران و توده ها ى مردم زحمتكش در كردستان پاى 
آنان  مبارزاتى  وحدت  و  سازمانيابى  جهت  در  و  فشرده 
با  زنان  حقيقى  و  حقوقى  برابرى  بر  است.  نموده  تالش 
مردان تأكيد نموده و براى تحقق اين برابرى گام هاى 
مبارزه  عرصه  در  است.  برداشته  زيادى  عملى  و  نطرى 
برعليه ستمگرى ملى و مبارزات روزانه گرايشات اجتماعى 
در كردستان و براى تحقق آزادى و دمكراسى واقعى نيز 
كومه له آن جريانى بوده كه سياست هاى سازشكارانه، غير 
انقالبى، ارتجاعى و خرافى جريانات و گرايشات ديگر را 
برعليه  دهد  راه  بخود  ترديدى  آنكه  بدون  و  نموده  افشا 
بطوريكه  است.  پرداخته  جدى  و  پيگير  مبارزه  به  آنان 
عملكردهاى  و  انديشه  و  افكار  كردستان  در  سالهاست 
تداعى  كومه له  با  طلب  برابرى  و  آزاديخواهانه  پيشرو، 
مى شود. اين ادعا نيست بلكه واقعيتى ملموس مى باشد. 
اسالمى نيز  جمهورى  رژيم  خود  كردستان  جائيكه در  تا 
خصوصياتى باشند را  افرادى كه داراى چنين تفكرات و 
به كومه له نسبت مى دهد و آنان را تحت تعقيب و فشار 
قرار مى دهد. به اين ترتيب ما در كردستان چه در عرصه 
و  سياسى  مناسبات  عرصه  در  چه  و  اجتماعى  مبارزات 
شاهد  مسلحانه  مبارزه  عرصه  در  همچنين  و  ديپلماتيك 
رشد و تثبيت سنت ها و روش هاى مبارزاتى متفاوتى با 

گذشته جنبش كردستان هستيم. 

جهان امروز: اين ويژگى ها چقدر 
خود را در اوضاع و احوال سياسى 
متفاوت در سياست هاى كومه له 
نشان داده است؟ به عبارتى ديگر 
و  ايدئولوژيك  خصائل  اندازه  چه 
طبقاتى جريان كومه له توانسته با 
را  خود  روز  سياسى  اوضاع  زبان 
منطبق سازد؟ از آنجا كه ما شاهد 
خورده اى   شكست  هاى  تالش 
و  اوضاع  «درک  عنوان  تحت 

احوال» به اسم كومه له را شاهد 
خودتطبيقى  مرز  و  حد  ايم،  بوده 
و  چپ  كومه له  براى  اوضاع  با 

كمونيست چه بوده و است؟

تالش  هميشه  كه  بوده  جريانى  له  كومه  شمسى:  حسن 
نموده بمثابه يك جريان مسئول در برابر مسائل و پديده 
سياسى و اجتماعى در كردستان ظاهر شود. در آنها دخالت 
امر  اين  بگذارد.  برجاى  انقالبى  و  مثبت  تاثير  و  نموده 
است.  بوده  ما  سوسياليستى  مشى  و  انديشه  از  بخشى 
شرايط  كه  نموده  سعى  همواره  كومه له  ديگر  بعبارتى 
واقعى و زمانى جامعه و توازن قواى موجود را بشناسد و 
با توجه به آن و در چهار چوب پرنسيپ هاى كمونيستى 
خود، پاسخ معقول و عملى به مسائل و پديده هاى درون 
در  مردم  اى  توده  مبارزات  سازماندهنده  و  بدهد  جامعه 
هر شكلى باشد.  طبيعتآ كومه له بايد متاثر از رويدادها و 
اتفاقات درون جامعه باشد زيرا كومه له خود زاده شرايط 
و حركت هاى توده اى درون جامعه است. اين جامعه و 
و  برده  پيش  را  له  كومه  كه  بوده  اى  توده  هاى  حركت 

اشتباهاتش را نيز تصحيح نموده است. 
مختلف  عرصه هاى  در  مبارزه  دهه  چند  گفتيم  چنانچه 
و  است  كرده  قطبى  بشدت  را  كردستان  سياسى،  حيات 
معينى  اجتماعى  و  سياسى  گرايش  داراى  مردم  اكثريت 
هستند. بنا براين بخوبى جهت هاى سياسى و اهداف آنان 
را تشخيص مى دهند و يا سريعا در مى يابند. عالوه برآن 
در دنياى امروز با رشد و پيشرفت تكنولوژى و اينترنت و 
ميدياى جهانى دستيابى به اخبار و اطالعات و تحليل ها 
و مواضع سياسى هر گروه و جريانى كار دشوارى نيست. 
شود  نمى  گرفت.  كم  دست  را  مردم  سياسى  شعور  نبايد 
از اهداف و استراتژى كومه له فاصله گرفت و استراتژى 
ديگرى را دنبال كرد و هنوز هم نام كومه له را برخود نهاد 
و انتظار هم داشت كه آب از آب تكان نخورد و ديگران 
اى،  بوده  له  كومه  با  سالى  چند  اينكه  صرف  به  را  شما 
گفتيم  چنانچه  بشناسند.  رسميت  به  جريان  اين  بعنوان 
آن  يا  اين  حزب  نه  است  اجتماعى  جريان  بك  كومه له 
شخص. اگر كسانى از سر استيصال سياسى و يا بهر دليل 
ديگرى غير از آن عمل كنند همان بروزشان مى آيد كه 
تواند،  نمى  دارد  خود  با  را  له  كومه  نام  كه  جريانى  آمد. 
براى ايجاد آن تحولى در جامعه كه بتواند تاثيرات مثبتى 
بر زندگى كارگران و توده هاى مردم ستمديدده بگذارد به 
اميد دخالت نيروى خارجى باشد. بخاطر آن در فكر زد و 
بند از باال و يا تشكيل اين جبهه و آن اتحاد من در آوردى  
با اين و آن باشد و هنوز هم نام كومه له را با خود يدک 
بكشد. كومه له و فعالين و پيشروان جنبش هاى اجتماعى 
كومه له  نام  تحت  كسانى  چنين  كه  داد  نخواهيم  اجازه 

نسل جوان جامعه را كه تازه به ميدان مبارزه پا 
مى گذارند را به بيراهه بكشانند. 

نقش، جايگاه و سياست هاى كومه له در رابطه اوضاع سياسى كنونى
در آستانه گراميداشت روز كومه له

در گفتگو با حسن شمسى، نماينده كومه له در خارج كشور

نيمه اول بهمن ماه 1386- نيمه اول فوريه 2008
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كومه له  سخنگويان  امروز:  جهان 
روز  گراميداشت  مراسم  در 
مهمترين  رئوس  معموال   كومه له 
اين  به  را  كو مه له  سياست هاى 
رئوس  مى كنند.  بيان  مناسبت 
بيان  امسال  كه  نكاتى  مهمترين 

مى گردد، كدام ها هستند؟

هر  در  سياسى  مسائل  عصرگلوباليسم  در  شمسى:  حسن 
مربوط  بهم  مستقيم  غير  يا  مستقيم  جهان  از  اى  گوشه 
مى شوند. بنا براين چنانچه  مثال در تحليل اوضاع سياسى 
كردستان فاكتورهاى منطقه اى و جهانى در نظر گرفته 
معموال  داد.  بدست  دقيق  ارزيابى  يك  توان  نمى  نشود، 
سخنرانى خود با اشاره به  سخنرانان روز كومه له نيز در 
اوضاع سياسى منطقه و نيروها و جريانات مؤثر در آن به 

اوضاع سياسى ايران و كردستان مى پردازند. 
امسال نيز اصوال الزم است به حضور آمريكا در منطقه 
سودجويانه  هاى  برنامه  و  اهداف  از  تحليل  و  ارزيابى  و 
اكثر  در  كه  پرداخت  خاورميانه  در  استثمارگرانه اش  و 
موارد با عدم موفقيت و مقاومت روبرو گرديده است. اين 
دخالتگرى موجب گسترش بحران سياسى و اقتصادى و 

آشفتگى و ناامنى بيشتر شده است. در عراق و افغانستان 
در  اند.  كرده  گرفتار  مصيبتى  چه  به  را  مردم  بينيم  مى 
حتى  ديگر  اكنون  همينطور.  پاكستان  و  لبنان  فلسطين، 
ظاهر قضيه نيز عوض شده ديگر سخنى از دموكراسى و 
رعايت حقوق بشر از جانب حكومت هاى ديكتاتور توسط 
آمريكا در ميان نيست. موضع گيرى آمريكا در رابطه با 
تركيه و مسئله كردستان عراق همگى اين واقعيت را به 
ما مى گويد كه در يكى دو سال اخير آمريكا در پيشبرد 
اهدافش با ناكامى روبروگرديده و مشغول باز بينى سياست 

ها و طرح ريزى برنامه هاى ديگرى است. 
نكته ديگرى كه اصوال بايد در روز كومه له به آن اشاره 
شود، اوضاع سياسى و اقتصادى ايران است. از يك سو 
سركوب و اختناق و كشتار و بگير و ببند و فقر و فالكتى 
است كه رژيم جمهورى اسالمى به مردم تحميل كرده 
پيش  به  و  گسنرش  به  رو  روند  ديگر  سوى  از  و  است 
كارگرى،  جنبش  جمله  از  اجتماعى  جنبش هاى  مبارزه 
در  كردستان.  انقالبى  جنبش  زنان،  جنبش  دانشجويى، 
بطن اين جنبش ها الزم است به رشد و عروج گرايش 
سوسياليستى و راديكال در درون اين جنبش ها و موقعيت 

آنها در توازن قواى موجود اشاره گردد. 
بحران هسته اى جمهورى اسالمى و تغيير در مناسبات 
رژيم اسالمى و آمريكا مى باشد كه آن نيز مى تواند مورد 

ديگرى باشد كه مورد بحث قرار گيرد.  

و  كردستان  عمومى  و  سياسى  اوضاع  كه  است  بديهى 
اشاره به حضور و سياست هاى كومه له بعنوان پرچمدار 
اتخاذ  بخاطر  آن  سرافرازى  و  سوسياليستى  استراتژى 
سياست هاى واقعى و دورانديشانه در مقابل استراتژى و 
سياست حريانات بورژوا ناسيوناليست و شكست استراتژى 
آن  روى  است  الزم  كه  باشد  مى  ديگرى  نكته  نيز  آنها 

تآكيد نمود.

به  پاسخ  از  تشكر  با  امروز:  جهان 
به  خاصى  پيامى  آيا   ما،  سئواالت 
كومه له  روز  گراميداشت  مناسبت 

داريد؟

حسن شمسى: من هم بنوبه خود فرارسيدن سالگرد فعاليت 
علنى كومه له را به كارگران و توده هاى مردم ستمديده و 
همه انسان هاى مبارز و آزاديخواه، به زندانيان سياسى و 
به خانواده گرامى جانباختگان راه ازادى و سوسياليزم كه 
عزيزانشان را در راه آرمان سوسياليسم و رهايى بشريت  
و در مبارزه عليه ستم و استثمار و جهل و خرافه و بخاطر 
تبريك  اند  داده  دست  از  برابر  و  آزاد  اى  جامعه  ايجاد 
مى گويم و براى همگى ارزوى موفقيت و كاميابى دارم. 

نيمه اول بهمن ماه 1386- نيمه اول فوريه 2008

گزارش بر گزارى روز كومه له  در تورنتو،كانادا
                                                

بنماسبت 26 بهمن روز كومه له  امسال نيز همچون سال هاى گذشته  مراسم با شكوهى 
در شهر تورنتو برگزار شد. بعدازظهر روز شنبه  19 ژانويه  برابر با 29 دى ماه  1386با 
شركت صدها نفر از  دوستداران جنبش انقالبى و كومه له ، و فعالين سياسى و چپ از 
شهرهاى مختلف از جمله ، تورنتو،  اوتاوا ، لندن، هاملتون ، سنت كاترين، كچنير، گلف، 
با وجود سرماى شديد در محل برنامه  جمع شدند. سالن برنامه  با شعارهاى انقالبى و 
پوسترهاى رفقا جانباخته  محمد حسين كريمى، فواد مصطفى سلطانى ، صديق كمانگر 

جهان  كارگران  رهبران  و   ، شفيعى  جعفر  دكتر   ،
ماركس،  انگلس و لنين، تزئين  شده  بود .

مراسم با معرفى برنامه  و تاريخچه  كوتاهى ازكومه له  
توسط مجريان برنامه  خالد رحيمى مسئول برنامه  و 
نسرين به  زبان هاى كردى، فارسى و انگليسى آغاز 
جهانى  سرود  انترناسيونال  سرود   با   سپس  و  شد 

و  آزادى  راه   جانباختگان  ياد  به   سكوت  يكدقيقه   ادامه   در  كرد.،  پيدا  رسميت  كارگران 
سوسياليسم  اعالم شد، سكوت با سرود ياد جانباختگان شكسته  شد.

 در بخش سياسى برنامه   پيام كميته  مركزى كومه له  به همين مناسبت از طرف رفيق 
رحمان نجات  قرائت شد. وى در سخنان خود به  وضعيت سياسى  منطقه  بويژه  شرايط 
حساس كنونى كردستان و نقش احزاب ناسيوناليست كرد و ناپيگيرى آنها در رفع ستم 
ملى اشاره  كرد و گفت كه   اين احزاب با توجه  به  ماهيت و افق سياسى آنها به  جاى 
اينكه   به  نيروى مردم كردستان و كارگران زحمتكشان متكى باشند، سياست خود را بر 
مبناى اسراتژى آمريكا در منطقه گره زده اند  و در عمل ثابت شد كه  منافع آمريكا با 

منافع مردم كردستان هيچ  اشتراكى ندارد و تنها توهم پراكنى و سياست صبر و انتظار 
مقابل  در  منطقه   هاى  دولت  از  دفاع  سياست  كند.  مى  توصيه   كردستان  جنبش  به   را 
استراتژى  از  بخشى  سوريه   و  تركيه   ايران،  در  كردستان،  مردم  هاى  جنبش  سركوب 
به   تركيه   دولت  دارد،  حضور  عراق  در  آمريكا  كه   شرايطى  در  است.  منطقه  در  آمريكا 
كردستان عراق حمله  مى كند،  بمباران مى كند و آمريكا  نه  تنها سكوت كرده،  بلكه  از 

آن نيز دفاع نيز مى كند.      
در ادامه  مراسم اسامى پيام هايى كه از طرف 1- حزب دمكرات كردستان ايران-كانادا 
عراق  كمونيست هاى  اتحاديه   خارج  كميته    -3 كردستان-كانادا  دمكرات  حزب   -2
سازمان   -6 اشرف)  (گروه    – ايران  خلق  فدائى  چريكهاى   -5 خاوران،  كانون   -4
ايران-  ازكارگران  دفاع  المللى   بين  اتحاد   -7 مارس  هشت  افغانى   ايرانى  زنان 
انتاريو. كرد-  زنان  كارگر 9- كميته   راه    – ايران  كارگران  انقالبى  سازمان  تورنتو 8- 
قرائت  بود  رسيده  مراسم   برگزارى  برگزارى  كميته   دست  به   كومه له   روز  مناسبت   به  
شد،كه  در مطبوعات و نشريات  و سايت هاى حزبى منتشر خواهند شد. ما به  نوبه  خود 

از پيام و حضورشان سپاسگزاريم. 
برنامه    مهمان  و  عزيز  هنرمندان  شركت  با  كه   بود  هنرى  بخش  برنامه ،  دوم  بخش 
شب  از  پاسى  تا  برنامه  اين  شد.  شروع  آروين  جى  دى  و  هاوژين،  كيبورد   و  اردالن، 
در ميان شور و شادى شركت كنندگان ادامه  داشت. در اين بخش از برنامه  نيز يكى از 

مهمانان برنامه  ابوبكر لگز از رفقا قديمى كومه له  چندين آهنگ را نقديم مراسم كرد. 
كرد. هديه   كومه له   مراسم  به   را  گل  سبد  ها  ده  كومه له   دوستدار  خانوادهاى  از   يكى 

تلويزيون كومه له  ضمن تهيه  برنامه  مفصل اين مراسم، با تعداد  زيادى از رفقا قديمى 
كومه له  ، و فعالين چپ  و سياسى  و جنبش كارگرى مصاحبه  انجام داد كه  از تلويزيون  
كومه له  پخش خواهد شد.                             كميته  برگزارى روز كومه له - كانادا
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به اطالع مى رسانيم كه پلنوم سوم كميته مركزى كومه له منتخب كنگره دوازدهم با 
شركت اعضاى كميته مركزى كومه له و اكثريت اعضاى كميته مركزى حزب كمونيست 
ايران كه به عنوان ناظر به اجالس پلنوم دعوت شده بودند در تاريخ 5 و 6 ژانويه 2008 

برابر با 15 و 16 دى ماه 1386 برگزار شد.

در اين پلنوم بدنبال ارائه گزارش سياسى و گزارش عرصه هاى مختلف فعاليت تشكيالتى 
در فاصله دو پلنوم از جانب كميته رهبرى كومه له، اوضاع سياسى منطقه و ايران و پاره 

اى مسائل تشكيالتى مورد بحث و بر رسى قرار گرفت.

1
سياست  ناكامى  تاثير  تحت  عموما  منطقه  اوضاع  كه  واقعيت  اين  بر  تاكيد  با  پلنوم    
در  آمريكا  اهداف  تعريف  باز  و  بزرگ”  خاورميانه  به “طرح  موسوم  امريكا  امپرياليستى 
منطقه قرار گرفته است به بحث و بررسى اوضاع سياسى عمومى خاورميانه بطور كلى 

و ايران بطور اخص پرداخت.
و  نظامى  انتقال  و  نقل  و  جنگى  تبليغات  آغاز  با  همزمان  كه  بزرگ”  طرح “خاورميانه 
تدارک يورش به عراق در سال 2003 تدوين شد، اكنون براى طراحان آن نيز از دور 
اقتصادى  شرايط  و  سياسى  فضاى  ايجاد  طرح  اين  محورى  هدف  است.  شده  خارج 
الزم براى تضمين هژمونى درازمدت آمريكا بر منابع اقـتصادى و مقدرات سياسى اين 
منطقه بود. اكنون دولت آمريكا ناچار شده است اين هدف خود را از راههاى ديگرى و 
در همكارى و هماهنگى بيشترى با دولتهاى حاكم به پيش ببرد. بعنوان مثال پيگيرى 
همكارى  جلب  بر  مبتنى  عراق  در  امنيت  تامين  مورد  در  بيكر_هميلتون  طرح  عملى 

دولتهاى منطقه ،در همين راستا  قرار مى گيرد.
نظر  تجديد  عملى  هاى  جلوه  از  ديگر  يكى  آناپوليس  در  خاورميانه”  صلح  “كنفرانس 
در سياستهاى خاورميانه اى آمريكا است. در حالى كه نوار غزه در محاصره اقتصادى 
كامل قرار دارد، و مردم فلسطين هر روزه در زير آماج يورش نيروهاى زمينى و هوائى 
ارتش اسرائيل قرار دارند و صفوف آن بيش از هر زمانى در تفرقه و پراكندگى بسر مى 
برد، هيچ صلحى براى مردم فلسطين به ارمغان نمى آورد بلكه بيش از پيش در خدمت 
تحميل شرايط دولت اسرائيل به ملت فلسطين است. اين كنفرانس و سفر متعاقب بوش 
به خاورميانه پيش از آنكه صلح اعراب و اسرائيل را مد نظر داشته باشد تالشى است بر 
تحكيم دوباره مناسبات دولت آمريكا با ديكتاتورهاى منطقه كه با طرح خاورميانه بزرگ 

آسيب ديده بود.

در ارتباط با تهديدات دولت تركيه عليه مردم كردستان عراق كه هنوز ادامه دارد، پلنوم 
سياست و موضع تا كنونى كومه له كه در اطالعيه هاى كميته مركزى منعكس شده 
است را تاييد كرد و ضمن محكوم نمودن حمالت هوايى و توپخانه اى ارتش تركيه  به 
مناطق مرزى كردستان عراق بار ديگر همبستگى خود را با مردم اين منطقه كه آماج 
اين تهديدات قرار گرفته اند اعالم نمود.  پلنوم بار ديگر بر اين نكته تاكيد كرد كه دولت 
تركيه در عين اينكه از متحدين استراتژيك آمريكا در منطقه است، بعنوان يك قدرت 
منطقه اى اهداف و مصالح ويژه خود را نيز تعقيب مى كند. در اين راستا دولت تركيه  
براى سمت و سو دادن به روند تحوالت در عراق  و تحكيم جاى پاى خود در آنجا، براى 
مقابله با گسترش نفوذ جمهورى اسالمى در اين كشور، براى محدود نمودن دامنه قدرت 
حكومت محلى كردستان عراق، به دليل تاثيراتى كه مى تواند بر مسئله كرد در تركيه 
داشته باشد، حضور نيروهاى PKK در منطقه را بهانه بمباران روستاهاى نوار مرزى 

قرار داده و به ميليتاريزه كردن منطقه پرداخته است. 
دولت آمريكا نيز با شناختى كه از ماهيت سياستهاى دولت تركيه در منطقه دارد، با در 
عراق  كردستان  تركيه به  دولت  حمالت  موافقت با  نظامى و  اطالعات  گذاشتن  اختيار 
بخوبى از كارت تهديدات اين قدرت منطقه اى و ظرفيتهاى آن براى پيشبرد نقشه هاى 

خودش در باز تعريف ساختار سياسى قدرت در عراق بخوبى بهره بردارى مى كند.

فالكت  و  فقر  گسترش  كه  كرد  تاكيد  واقعيات  اين  بر  پلنوم  پاكستان  اوضاع  مورد  در 

اجتماعى و تشديد بحران سياسى در اين كشور در طى يكسال اخير و پايان بى تفاوتى 
مردم نسبت به تداوم حكومت كودتا و رشد نارضايتى و اعتراضات توده هاى مردم، در 
فقدان يك آلترناتيو راديكال و پيشرو زمينه رشد جريانات ارتجاع اسالمى را فراهم آورده 

است.
نقش  و  طالبان  نيروهاى  قدرت  افزايش  افغانستان،  در  ثباتى  بى  تداوم  حال  عين  در   
دستگاه هاى امنيتى پاكستان در تقويت و تجهيز مجدد طالبان در اين كشور، به مانعى 

در راه تحقق سياستهاى آمريكا در افغانستان تبديل شده است.
اين وضعيت دولت آمريكا و متحدين وى را به چاره جويى و به در پيش گرفتن پروژه 
جديدى واداشته است. ارتش پاكستان از كنترل گسترش نارضايتى هاى عمومى عاجز 
است و بحران اجتماعى تحت سلطه سياسى فرماندهان ارتش مدام تشديد ميشود. در 
قدرت نگاه داشتن مطلق ارتش پاكستان كه بخش زيادى از بودجه ى آن توسط آمريكا 
در  اگر  زيرا  است.  داده  دست  از  زيادى  حدود  تا  را  خود  ضرورت  اكنون  ميشود  تامين 
گذشته تجهيز ارتش پاكستان در مقابل قدرت اتمى هند كه مخالف سياستهاى آمريكا 
در منطقه بود از اهميت استراتژيكى براى آمريكا برخوردار بود اكنون دولت هند به هم 
پيمان آمريكا در اين منطقه تبديل شده است، اگر نياز به مقابله با نفوذ اتحاد شوروى 
براى  افغانستان  در  را  پاكستان  ارتش  امكانات  و  قدرت  از  استفاده  افغانستان  در  سابق 
آمريكا بر سر كار   رژيم دست نشانده  اكنون در اين كشور  ساخته بود  ضرورى  آمريكا 

است. 
در چنين شرايطى بازگشت بى نظير بوتو به پاكستان و تحت فشار قرار دادن حكومت 
نظاميان براى مشاركت دادن غيرنظاميان در قدرت سياسى پروژه اى بود كه از جانب 
دولتهاى آمريكا و انگليس براى پايان دادن به بحران سياسى موجود، طراحى شده بود. 
اين پروژه عليرغم مشكالتى كه با ترور بى نظير بوتو در راه پيشبرد آن ايجاد شده است، 

هنوز در جريان است.
 

در مورد اوضاع سياسى عراق پلنوم تاكيد كرد كه اكنون هدف اصلى آمريكا در عراق 
تامين امنيت و حفظ يكپارچگى عراق در راستاى اهداف سياسى و اقتصادى خود  است. 
مختلف  گروههاى  با  شدن  گفتگو  وارد  ميليتاريسم،  تشديد  و  نفس  تازه  نيروى  اعزام 
تروريستى اسالم سنى، بكار گرفتن مجدد مهره هاى رژيم بعث سابق، بازسازى ارتش 
عراق و نيروهاى ميليشياى محلى وابسته به آن، جلب همكارى جمهورى اسالمى ايران 
و دولت سوريه و خنثى كردن نفوذ ديگر دولتهاى عرب منطقه و براى حفظ يكپارچگى 
عراق امتياز دادن به گروههاى سنى، تحت فشار قرار دادن احزاب حاكم در كردستان 
عراق ، به تعويق انداختن تعيين سرنوشت شهر كركوک، ممانعت از بهره بردارى از منابع 
نفتى و بستن قرارداد با كمپانيهاى خارجى، مانع تراشى هاى بوروكراتيك در مناسبات 
با حكومت محلى كردستان و عدم اختصاص بودجه كافى براى اداره امورات كردستان، 
همگى اجزاى اين سياست عملى براى تامين امنيت مورد نظر دولت آمريكا در عراق و 
حفظ يكپارچگى آن محسوب ميشوند. اين روند اگرچه به كاهش نسبى تلفات نيروهاى 
آمريكايى و مردم عادى انجاميده است اما اين سرآغاز سرباز كردن شكافهاى تازه در 
اين جامعه است، مردمى كه در الى چرخ دنده هاى ماشين جنگى آمريكا و گروههاى 
تروريستى اسالمى خرد شده و از ابتدايى ترين حقوق و نيازمنديهاى خود محروم بوده 
اند، با كم شدن اين فشارها آرام نخواهند نشست و براى تحقق خواستهاى خود به ميدان 
خواهند آمد و نيروهاى اشغالگر آمريكايى و دولت حاكم در عراق را با مشكالت جديدى 

روبرو خواهند ساخت.

پلنوم ضمن بيان واهى بودن تصوير جهان يك قطبى به رهبرى آمريكا، در پايان اين 
در  آمريكا  امروز  سياست  مختلف  اجزاى  كه  روندها  اين  همه  كه:  نمود  تاكيد  مبحث 
جهان  سرسخت  واقعيتهاى  بازتاب  اينكه  عين  در  ميشوند  محسوب  خاورميانه  منطقه 
چند قطبى و آشفته سرمايه دارى هستند، بار ديگر اين واقعيت را نشان مى دهند كه 
دستيابى به هر درجه از آزادى و دموكراسى گام برداشتن در جهت تامين رفاه اجتماعى 
انسان ها نه در اثر دخالت هاى امپرياليستى  بلكه تنها با حضور طبقه كارگر در صحنه 

سياسى و به ميدان آمدن زنان ستمديده و توده هاى مردم تهيدست جامعه 
امكان پذير است.

گزارش برگزارى پلنوم كميته مركزى كومه له
نيمه اول بهمن ماه 1386- نيمه اول فوريه 2008
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مهمترين  را  اقتصادى  آور  سرسام  تورم  پلنوم  ايران  سياسى  اوضاع  بحث  در 
معضل جامعه ايران ارزيابى كرد. اگرچه منابع رسمى رژيم نرخ تورم را 16 اعالم كرده 
اند اما نرخ واقعى تورم به گزارش منابع غير رسمى از 20 تا 30 درصد در نوسان است. 
اين گرانى و تورم افسار گسيخته نه تنها مواد مصرفى مورد نياز اوليه بلكه كليه نيازهاى 
زندگى اجتماعى را در بر گرفته است. دامنه اين بحران چنان گسترده است كه سران 

رژيم را از عواقب و پيامدهاى آن به شدت نگران ساخته است. 
جبهه متحد اصول گرايان مهمترين تشكل حامى احمدى نژاد غول تورم را مهمترين 
دغدغه خود تعريف كرده است.خامنه اى و رفسنجانى هر دو از ادامه اين اوضاع ابراز 
نگرانى كرده اند. برخى ديگر از سران رژيم اين اوضاع را با سالهاى آخر حاكميت رژيم 
شاه مقايسه كرده اند. براى مقابله با اين وضعيت همه از ضرورت دادن سوبسيد از ورود 
كاالهاى ارزان به قيمت 60 ميليارد دالر صحبت مى كنند و براى اين امر روى دالرهاى 

نفتى حساب باز كرده اند.
زياد  تورم  نرخ  كاهش  در  نفتى  دالرهاى  دوره  اين  در  كه  است  داده  نشان  تجربه  اما 
كارساز نبوده اند. دولت احمدى نژاد در طول تنها 3 سال حاكميت خود 170 ميليارد دالر 
درآمد نفتى داشته يعنى بيش از دوره  8 ساله رياست جمهورى رفسنجانى و حدودا برابر 
با دوره 8 ساله خاتمى از دالرهاى نفتى بهرمند بوده است، اما تزريق بخش زيادى از اين 
دالرها به نيروها و دستگاه عريض و طويل بسيج و سپاه پاسداران و از اين طريق به بازار 

كه پايگاه اصلى دولت احمدى نژاد هستند بازهم بر باال رفتن نرخ تورم افزوده است.
اينها همه در شرايطى است كه بنا به آمار رسمى وزارت رفاه و تامين اجتماعى 9 ميليون 
نفر از مردم ايران در زير خط فقر زندگى مى كنند تازه اين در حالى است كه منابع رسمى 
دولتى خط فقر را 400 هزار تومان در ماه تخمين زده اند. در حالى كه به گزارش منابع 
پژوهشى در دانشگاه ها كه خط فقر را 600 هزار تومان در شهرستانها و 800 هزار تا يك 
ميليون تومان در تهران ارزيابى مى كنند بيش از 50 درصد مردم ايران زير خط فقر بسر 

مى برند و در استان سيستان و بلوچستان اين امار به 70 تا 80 در صد مى رسد.
عروج  و  دانشگاهها،  در  بربريت  يا  سوسياليسم  برابرى،  و  آزادى  پرچم  شدن  برافراشته 
دوباره گرايشات راديكال چپ در جامعه در همانحال كه عنصر خودآگاهى را در بر دارد 
اما در اصل نبردى است با نابرابرى هاى اجتماعى و بى حقوقى سياسى كه هر روزه ابعاد 

گسترده ترى بخود مى گيرد.
بر زمينه وجود همين واقعيات اجتماعى است كه دولت احمدى نژاد عليرغم بكار گرفتن 
موج دوم سركوب كه از بهار امسال شروع شد و اساسا جنبشهاى اجتماعى و رهبران آن 

را آماج يورش خود قرار داد، اما نتوانست اين جنبشها را به سكون وادارد.

در اين دوره عليرغم بگير و ببند چهره هاى شاخص جنبش كارگرى ايران، و احضار و به 
محاكمه كشاندن دهها تن از فعالين اين جنبش، همچنان شاهد اعتراضات و اعتصابات 
كارگرى براى رسيدن به مطالباتشان بوده ايم. اگرچه شرايط فالكتبار اقتصادى و اختناق 
كارگران  يابى  تشكل  راه  سر  اصلى  مانع  همچنان  پى  در  پى  هاى  سركوب  و  سياسى 
ايران است اما فعالين و پيشروان كارگرى در مبارزه براى ايجاد و برپايى اين تشكلها از 

پاى نايستاده اند.

جنبش دانشجويى در چندين ماه اخير آماج فشارها و يورشهاى پى در پى رژيم جمهورى 
اسالمى بوده است، محاصره دانشگاه در مقطع 13 آذر و دستگيرى دهها تن از فعالين چپ 
دانشجويى نقطه اوج اين فشارها بود. اما بخش چپ جنبش دانشجويى نه تنها مرعوب 
اين فشارها نشد، بلكه مراسم امسال روز دانشجو را در ميان حلقه محاصره نيروهاى 
دانشگاههاى  در  دانشجويان  از  تن  هزاران  با  همراه  و  كردند  برگزار  رژيم  سركوبگر 

مختلف ايران به حمايت از آزادى دستگير شدگان برخاستند.
دانشجويان در مقابل اين فشارهاى رژيم نه تنها پرچم آزادى و برابرى را زمين نگذاشتند 
بلكه متعاقب همين روزها دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب در دانشگاههاى مختلف 
و  دانشجويى  جنبش  يك  دهد،  مى  نشان  واقعيات  اين  كردند.  موجوديت  اعالم  ايران 
متعهد  به مبارزه عليه استبداد حاكم و براى آزادى و برابرى انسانها ريشه دارتر از  آن 
است كه ِرژيم بتواند به آسانى آن را سركوب كند. اكنون جنبش دانشجويى با استراتژى 
اتحاد با جنبش كارگرى و ديگر جنبشهاى اجتماعى مسير پيشروى خود را بازيافته است، 
چپ جنبش دانشجويى در مقابل بى افقى جريانات ليبرالى و اصالح طلب بيش از هر 
زمانى ظرفيت خود را براى رهبرى جنبش دانشجويى و براه انداختن يك جنبش فكرى 

در دفاع از سوسياليزم و ايده هاى راديكال و مقابله با ليبراليسم كه براى يك دوره فضاى 
جامعه را به اشغال خود در آورده بود نشان داده است.

جنبش زنان كه همواره يكى از اهداف اصلى سركوب رژيم بوده است عليرغم پيشروى 
هاى اوليه اما هنوز نتوانسته است به يك جنبش فراگير اجتماعى كه توده زنان كارگر و 
زحمتكش را به ميدان آورد، تبديل شود. فعالين راديكال و سوسياليست جنبش زنان در 
مقايسه با جنبش كارگرى و جنبش دانشجويى هنوز نتوانسته اند پيچ و خم و راه و روش 
و اشكال مناسب ابراز وجود علنى را پيدا كنند، در غياب حضور فعالين سوسياليست در 
رأس اين جنبش،گرايش ليبرالى با مانور دادن در چهار چوب قوانين جمهورى اسالمى 
و “تعقيب” مطالبات زنان در چهار چوب اين قوانين و محدود كردن افق مبارزه زنان به 
افق محدود بورژوايى نه تنها نمى توانند پيشروى اين جنبش را تامين كنند، بلكه حتى 

مبارزه زنان براى تغييرات ولو جزئى در شرايط كنونى را نيز عقيم مى گذارند.

در رابطه با موضوع بحران هسته اى رژيم، پلنوم بر اين نكته تاكيد كرد كه علنى شدن 
جمهورى اسالمى از سال 2003  مبنى بر اينكه  گزارش 16 سازمان جاسوسى آمريكا 
پروژه توليد سالح اتمى را قطع كرده است، مناسبات جمهورى اسالمى و آمريكا بر سر 

بحران اتمى را وارد مرحله جديدى كرده است.
علنى شدن اين گزارش بيانگر اين واقعيت است كه فشارهاى سياسى، تبليغات جنگى و 
روانى در عقب نشاندن جمهورى اسالمى موثر واقع شده است. علنى شدن اين گزارش 
نشانه اين است كه دولت آمريكا مى خواهد راه عقب نشينى و تعديل در سياستهاى خود 

در قبال جمهورى اسالمى را هموار كند، اما اين بمعناى پايان فشارها نيست.
دولتهاى  ميان  در  مشترک  موضع  به  دستيابى  ديگر  سوى  از  گزارش  اين  شدن  علنى 
اروپايى، چين و روسيه را براى تشديد محاصره اقتصادى عليه ايران با دشوارى بيشترى 

روبرو مى سازد.
اين تغيير مواضع در دو جبهه منازعه كشمكش بر سر بحران اتمى نشان از آن دارد كه 
هر دو طرف اين منازعه در دستيابى به اهداف استراتژيكى كه در متن اين كشمكش ها 
تعقيب مى كنند به امتيازاتى دست يافته اند، جمهورى اسالمى تا حدودى بقاى حاكميت 
خود را از جانب آمريكا و متحدينش تضمين شده تر مى بيند، و آمريكا كم كم ظرفيت 
هاى اين رژيم را در حل بحرانها و منازعات منطقه اى بيشتر برسميت مى شناسد، در 
همانحال جمهورى اسالمى چه در عراق و چه در منطقه ظرفيت انطباق سياستهاى خود 

با منافع و سياستهاى آمريكا را از خود نشان داده است.
اين تغييرات در مناسبات آمريكا و جمهورى اسالمى جنبش انقالبى و سرنگونى خواهى 
در ايران را وارد فاز تازه اى مى كند. تحت تاثير اين تحوالت اميد به دخالت آمريكا براى 
سرنگونى رژيم از بين مى رود و باور به اينكه امر انقالب و سرنگونى رژيم تنها مى تواند 
نتيجه پيشروى جنبشهاى اجتماعى و در پيشاپيش همه جنبش كارگرى باشد در ميان 
مردم قوت مى گيرد، با اين اعتبار تحوالت اخير تاثيرات مثبتى بر جنبش هاى اجتماعى 
خواهد گذاشت. بهانه نظامى كردن فضاى جامعه و پشت گوش انداختن خواستهاى مردم 

به بهانه خطر دخالت نظامى آمريكا از دست رژيم گرفته مى شود.
تشتت و تفرقه در درون صف نيروهاى بورژوا لييبرال كه به تشديد فشارهاى غرب بر 
جمهورى اسالمى اميد بسته بودند بيشتر مى شود. اين طيف از اپوزيسيون بار ديگر به 
تغيير و اصالح رژيم از درون اميد مى بندند و در مقابله با روند راديكاليزاسيون جنبش 

هاى اجتماعى با رژيم همگراتر مى شوند.
اين تحوالت براى جناح خاتمى، و براى رفسنجانى و شركا كه اين روزها از آنان بعنوان 
كننده  خشنود  مجلس  انتخابات  آستانه  در  بويژه  برند  مى  نام  گرا  واقع  كاران  محافظه 
نبود، چون اينها كه مدتهاست دولت احمدى نژاد را مسبب تشديد بحران اتمى، محاصره 
اقتصادى، تورم و گرانى و.... معرفى مى كنند مى خواستند خود ابتكار عمل عادى سازى 
مناسبات با آمريكا را به دست بگيرند و براى جلب آراى مردم روى اين شگرد حساب 

باز كرده بودند.

3
گسترده  ابعاد  بر  چيز  هر  از  قبل  پلنوم  ايران  كردستان  در  عمومى  اوضاع  با  رابطه  در 
بيكارى و نرخ باالى تورم و گرانى كه تامين معيشت روزانه اكثريت مردم را با دشوارى 
روبرو ساخته است، تاكيد كرد. سوز سرماى شديد زمستان و قطع گاز در برخى شهرها 

بر دامنه مشكالت مردم افزوده است. مردم كردستان از ادامه اين وضعيت به 
ستوه آمده اند و هيچ اميدى به بهبود جدى زندگى خود تحت حاكميت اين 

نيمه اول بهمن ماه 1386- نيمه اول فوريه 2008



شماره 202 - صفحه 7جهان امروز

رژيم ندارند. از نگاه مردم اقتدار رژيم بيشتر از هر زمان ديگرى فرو ريخته 
است و با جرات و رغبت بيشترى مسائل سياسى را تعقيب مى كنند. وجود 
كانالهاى مختلف ماهواره اى آنان را در موقعيت مناسبترى براى قضاوت كردن مواضع 

و سياستهاى احزاب و نيروهاى سياسى قرار داده است.
اگر در آستانه حمله آمريكا به عراق و تحت تاثير تبليغات گسترده نيروهاى ناسيوناليست 
جمهورى  سرنگونى  و  ايران  به  آمريكا  حمله  توهم  به  مردم  از  هايى  بخش  منطقه  در 
اسالمى از راه دخالت آمريكا و دستيابى به يك پيروزى سهل و آسان اميد بسته بودند، 
اكنون آشكار شدن مصائب و پيامدهاى فاجعه بار دخالت آمريكا در عراق و كار آگاهگرانه 
نيروى سوسياليست بيش از پيش مردم كردستان را از دام اين توهمات رها ساخته است 

و اين مى تواند سرآغاز اميد بخشى براى جنبش انقالبى مردم كردستان باشد.
بر بستر اين اوضاع احزاب و جريانات بورژوا ناسيوناليست كه بر اساس استراتژى خود 
منافع جنبش ملى كردستان را از مسير همگرايى با سياستها و استراتژى آمريكا در منطقه 
تعقيب مى كردند و در انتظار تكرار سناريوى مصيبت بار عراق در ايران بودند اكنون 
بويژه با تحوالتى كه در مناسبات جمهورى اسالمى و آمريكا بر سر پرونده اتمى اين 
رژيم بوجود آمده بيش از هر زمان ديگرى در بى افقى و ياس و نوميدى بسر مى برند. 
پراكندگى در جبهه اين نيروها و بى اعتبارى سياستهايشان كه پيامد منطقى شكست 
استراتژى سياسى آنها مى باشد موقعيت شان را در جامعه تضعيف كرده است. در اين 
شرايط قابل پيش بينى است كه آنها سرخورده از سياستهاى امريكا يك دور ديگر به 
روى  سراسرى  سطح  در  ايران  بورژوازى  اپوزيسيون  نيروهاى  با  ائتالف  و  همكارى 

آورند.

در چنين شرايطى كومه له كه پرچمدار استراتژى سوسياليستى در جنبش كردستان است 
و دوران سخت و پر تحولى را با سر افرازى و پيروزمندانه پشت سر گذاشته است بيش 
ستمديده و توده هاى مردم تبديل  از هر زمان ديگرى به نقطه اميد كارگران و زنان 
شده است. كومه له در اين شرايط تالش خواهد كرد كه تمام ظرفيتهاى جنبش مردم 

تحقق  و  پيروزى  راستاى  در  و  اسالمى  جمهورى  رژيم  عليه  مبارزه  براى  را  كردستان 
خواستها و مطالبات مردم كردستان بسيج كند.

4
در بخش مباحثات تشكيالتى پلنوم با توجه به ارزيابى از موقعيت سياسى و اجتماعى 
كومه له بر بهبود و ارتقاء كيفيت هرچه بيشتر عرصه هاى مختلف فعاليت كومه له تاكيد 
كرد. با توجه به وسعت و دامنه انتظاراتى كه از كومه له در سطح اجتماعى مطرح شده 
است كومه له بايد با توان و ظرفيت هاى بسيار بيشترى در همه زمينه ها ظاهر شود. 
در زمينه تحكيم تشكيالت حزبى در داخل شهرها و اختصاص امكانات بيشتر به اين 
بخش از فعاليت بايد بسيار متمركزتر و نقشه مند تر وارد عمل شد .ارتقاء كيفيت كار 
تلويزيون كومه له همچنان بايد در دستور كار باشد. ايده ها، سياست و برنامه كومه له 

براى حاكميت مردم در كردستان بايد در ابعاد وسيع به ميان مردم كردستان برود. 
برگزارى كنگره سيزدهم كومه له يكى ديگر از دستور جلسات پلنوم بود در اين بخش به 
دنبال بحثهايى كه در راستاى تاكيد بر ضرورت برگزارى روتين كنگره در تابستان سال 
آينده مطرح شد يك كميسيون 3 نفره از رفقاى كميته مركزى كومه له براى تدارک 

سياسى و تشكيالتى كنگره انتخاب شدند.
پلنوم بعد از دو روز كار فشرده بار ديگر رفيق ابراهيم عليزاده را بعنوان دبير اول كومه له 

انتخاب نمود و به كار خود پايان داد.

كميته مركزى كومه له
 (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)

15 ژانويه 2008
25 دى ماه 1386

طى روزهاى اخير و در ادامه گسترش فضاى اختناق و سركوب در داخل كشور، نيروهاى اطالعاتى رژيم شمار ديگرى از دانشجويان 
شكنجه  و  بازداشت  اند.  داده  قرار  روحى  و  جسمى  فشارهاى  تحت  زندان،  دشوار  شرايط  در  و  بازداشت  را  ايران  دانشگاههاى  مبارز 
دانشجويان مبارز دانشگاههاى ايران سياست آگاهانه اى است كه از جانب رژيم اسالمى براى جلوگيرى از گسترش فضاى راديكال و 

پيشرو در جنبش دانشجويان و جوانان ايران، برنامه ريزى شده است.
رژيم جمهورى اسالمى بخوبى ابعاد اين جنبش و ظرفيت هاى بالقوه و بالفعل آنرا مى شناسد و براى جلوگيرى از گسترش و تعميق آن 
به تكاپو افتاده است. اما رويدادهاى ماههاى آذر و دى نشان دادند كه ابعاد حركت اعتراضى دانشجويان وسيع تر، شعارها و جهت گيرى 

هاى سياسى آن ريشه دار تر و توده گير تر از آن است كه اين گونه حركات رژيم بتواند آن را از دور خارج كند. 
از اوائل آذر ماه تاكنون دستگيرى ها نه تنها دانشجويان مبارز دانشگاههاى ايران را مرعوب و به عقب نشينى وادار نكرده است، بلكه 
ابعاد گسترده تر و سراسرى ترى به مبارزات آنان بخشيده است. دانشگاههاى ايران هم چنان از كانون هاى اصلى مبارزه آزاديخواهانه 
مردم ايران بر عليه نظام ديكتاتورى اسالمى حاكم به شمار مى روند و رژيم در تحقيق اهداف خود مبنى بر سر كوب جنبش راديكال 

دانشجويى ايران ناكام بوده است.
كارگران پيشرو، زنان انقالبى، و همه مردم آگاه و مبارز ايران، جوانان خود را كه اين چنين عزم خود را، در اين نبرد حق طلبانه، براى 
شكستن ديوار اختناق رژيم جزم كرده اند تنها نخواهند گذشت و پژواک شعارهاى آزاديخواهانه و برابرى طلبانه اين مبارزين پرشور، در 

سرتاسر ايران و در همه عرصه هاى مبارزاتى ديگر شنيده خواهد شد.
آزادى كليه دانشجويان دستگير شده، آزادى كليه زندانيان سياسى ايران، خواست مردم ايران است و ما بار ديگر كليه مجامع بين المللى، 

مترقى، و انسانهاى شريف و آزاديخواه  را به پشتيبانى از اين خواست اوليه مردم ايران فرا مى خوانيم.

زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

28 دى ماه 1386

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در مورد موج جديد بازداشت دانشجويان مبارز

در دانشگاههاى ايران

نيمه اول بهمن ماه 1386- نيمه اول فوريه 2008



شماره 202 - صفحه 8جهان امروز

گزارشات  اساس  بر  است!  دهنده  تكان  اما  كوتاه،  خبر 
پنج  و  چهارشنبه  روز  ايران،  اسالمى  حكومت  خبرى، 
 330 از  بيش  مجموعا   (2008 ژانويه   10 و   9) شنبه 
پناهنده افغانى را دستگير و در سرما و برف شديد در مرز 
افغانستان رها كرد. مقامات محلى افغانستان اعالم كردند 
نمى  را  پناهندگان  اين  انتقال  ترتيبات  موقع  به  اگر  كه 
شديد  سرماى  اثر  در  افراد  اين  همه  مرگ  امكان  دادند 

وجود داشت. 
حكومت  كشور  وزارت  مهاجران  و  اتباع  امور  مديركل 
در   ،1386 ماه  دى   11 روز  قائمى،  تقى  سيد  اسالمى، 
يك نشست مطبوعاتى اعالم كرده بود كه «تاكنون افراد 
فاقد مجوز را به طور مسالمت آميز و به وسيله اتوبوس 
توجه  با  پس  اين  از  اما  مى  گردانديم  باز  كشورشان  به 
مهاجران  داريم  قصد  شده،  كسب  قانونى  اختيارات  به 
كه  هايى  اردوگاه  در  سال  پنج  تا  حداكثر  را  غيرمجاز 
در  وى  كنيم.»  نگهدارى  شده،  گرفته  نظر  در  برايشان 
باره اين «ارودگاه ها» مى گويد: «اين اردوگاه ها شرايط 
زندان را خواهند داشت.» اين سياست غيرانسانى حكومت 
اسالمى، بر عليه مهاجرين و پناهندگان افغانى در جهان 

بى سابقه است. 
ميليون  جان  و  زندگى  سو  يك  از  اسالمى،  حكومت 
معرض  در  گاز  و  سوخت  كمبود  دليل  به  را  شهروند  ها 
چنين  در  ديگر  سوى  از  و  است  داده  قرار  جدى  خطر 
زحمت كش و  هاى  دسته انسان  دسته  هولناكى  شرايط 
محرومى كه سه دهه در ايران كار و زندگى كرده اند را 
جان  سرماى  در  غيرانسانى  و  فاشيستى  هاى  سياست  با 
كاه و برف سنگين از طريق مرزهاى شرقى كشور راهى 
در  انسان  جان  واقع  در  كند؟!  مى  نيستى  و  مرگ  ديار 
بنابراين،  است.  ارزش  بى  اسالمى  حكومت  سران  نزد 
مقابله با اين وحشى گرى هاى حكومت اسالمى، وظيفه 
آگاهانه و داوطلبانه همه شهروندان ساكن ايران، به ويژه 
همه  و  دانشجويان  زنان،  كارگران،  مستقل  تشكل هاى 

مردم آزادى خواه و برابرى طلب است. 
مردم افعانستان سال هاست كه ناخواسته با حمالت نظامى 
خارجى و كشمكش و جنگ داخلى فرقه هاى مذهبى به 
سه  طى  اند.  شده  دچار  بارى  مصيبت  و  دردناک  زندگى 
دهه گذشته مردم افغانستان دو اشغال نطامى، اولى توسط 
شوروى سابق و دومى توسط آمريكا و متحدانش و هم 
زمان قدرت گيرى گروه هاى سركوبگر اسالمى را تجربه 

كرده اند.
پس  و  سابق  شوروى  اتحاد  وسيله  به  افغانستان  اشغال 
از آن تسلط نيروى طالبان بر اين كشور و به دنبال آن 
جنگ نيروهاى متحد (آمريكا و تعدادى ديگر از كشورها) 
گرفت،  صورت  متحد  ملل  امنيت  شوراى  تصويب  با  كه 
سبب شد كه هر بار تعداد زيادى از مردم افغانستان جان 
خود را از دست بدهند و يا كشورهاى همسايه آواره شوند. 
همچنين ميليون ها تن از مردم افغانستان طى سه دهه 
اند.  شده  وادار  اجبارى  كوچ  به  كشور  داخل  در  گذشته 
ميليون ها تن از مردم اين كشور، به ويژه به كشورهاى 
پاكستان  و  ايران  به  عمده  طور  به  افغانستان،  همسايه 

پناهنده شده اند و اكثر آن ها در اين كشورها يا به دام 
گروه هاى مذهبى گرفتار آمده اند و يا به عنوان نيروى 
كار ارزان و براى كارهاى سخت و زيان آور و خطرناک 

وادار گرديده اند. (به ضميمه رجوع كنيد)
ايران،  كشورهاى  بين  در  ايران،  شرق  در  افغانستان 
از  دارد،  قرار  پاكستان  و  چين  تاجيكستان،  تركمنستان، 
افغانستان  وسعت  است.  برخوردار  استراتژيكى  موقعيت 
حدود 652/000 كيلومتر مربع (حدود 1/3  مساحت ايران) 
دارد.  جمعيت  نفر  ميليون   25 از  بيش  كشور  اين  است. 
افغانستان تا پيش از قرن 18 داراى يك كشور مستقلى 
نبوده و قسمتى از آن به هند و قسمت شرقى آن به ايران 
تعلق داشته است. بعد از قرن 18، حكومت هاى محلى 

تشكيل و كشور مستقل افغانستان به وجود آمده است. 
اساس اقتصاد مردم افغانستان كشاورزى و دامدارى است 
و صدور محصوالت كشاورزى و دامى يكى از منابع درآمد 
گذشته،  دهه  طى سه  گردد.  مى  محسوب  افغانستان  ارز 
منابع  از  يكى  مخدر  مواد  توليد  و  خشخاش  كشت  اگر 
درآمد براى مراكز قدرت و ثروت در اين كشور بوده است 
اما، سهم مردم جز سركوب و كشتار، ناامنى، بيكارى، فقر 

شديد، قحطى و گرسنگى چيز ديگرى نبوده است. 
نيروهاى  و  جديد  دولت  استقرار  و  طالبان  سقوط  از  پس 
خارجى در افغانستان، مساله بازگشت داوطلبانه پناهندگان 
افغان مطرح گرديد و به گفته مقامات حكومت اسالمى در 
امر پناهندگان، در «سه  سال  گذشته  يك  ميليون  و 400 
ايران»   مقيم   افغانى   آوارگان   درصد   61 يعنى   نفر،  هزار 
به  كشورشان  باز گشته  اند و يا به زور باز گردانده شده 
اند. اما پس از آن كه وعده هاى اشغالگران آمريكايى و 
متحدانش و دولت افغانستان براى بهبود زندگى مردم، نه 
تنها عملى نشد، بلكه جنگ و كشتار، ناامنى هم چنان در 
از  جديدى  موج  كه  شد  سبب  كرد،  پيدا  ادامه  افغانستان 

مردم افغانستان به كشورهاى همجوار آواره شوند.
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالى  كميسارياى  مسئوالن 
پناهندگان، در يكى از گزارش هاى خود، اعالم كرده است 
كه افغان ها 23 درصد كل پناهجويان جهان را تشكيل 
مى دهند كه بخش هاى عمده اى از اين پناهجويان، در 

شرايط بسيار دشوار و نامناسبى بسر مى برند. 

اخراج غيرانسانى پناهندگان و 
مهاجرين افغانى از ايران

بيگانه  اتباع  اشتغال  مديركل  مرام،  صالحى  محمدحسن 
سال  ماه  مهر  در  ايران،  اسالمى  حكومت  كار  وزارت 
گذشته اظهار داشت كه سه ميليون افغان در ايران زندگى 
مى كنند، كه تنها حدود 900 هزار نفر آن ها مجوز اقامت، 

و از آن ميان فقط هزار نفر داراى اجازه كار هستند.
از اوايل سال 1386، حكومت اسالمى ايران، با به كارگيرى 
دروغ  شنيع و  تبليغات  سركوب و زور و با  سياست هاى 
اخراج پناهندگان و مهاجرين افغانى را تشديد كرده است. 
حكومت اسالمى و رسانه هاى آن بى شرمانه بيكارى و 
نسبت  ايران  در  افغانى  مهاجرين  و  پناهندگان  به  را   ...

شود  ايران  در  جرمى  مرتكب  افغانى  يك  اگر  مى دهند. 
احساسات  تحريك  هدف  با  را  آن  حكومتى  هاى  رسانه 
غلوآميزى  و  غيرواقعى  طور  به  ها  افغانى  عليه  بر  مردم 
و  پناهنده  ميليون  چند  كه  نيست  شكى  مى كنند.  بزرگ 
تبليغات  نوع  اين  با  غربى  كشورهاى  در  ايرانى  مهاجر 

نزادپرستان بر عليه مهاجرين و پناهندگان آشنا هستند.
«مهر»  حكومتى  خبرگزارى   ،1385 اسفند  نهم  روز 
سه  اجالس  كميسيون  «دوازدهمين  كه:  داد  گزارش 
و  افغانستان  جمهورى  ايران،  اسالمى  جمهورى  جانبه 
كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
و آوارگان افغانى شب گذشته در مشهد به كار خود پايان 
خارجى  مهاجران  و  اتباع  كل  مدير  حسينى  احمد  داد. 
اين  ركود  دليل  به  گفت:  مراسم  اين  در  كشور   وزارت 
براى  تا  شد  گرفته  تصميم  اخير  سال  دو  يكى  در  طرح 
سرعت بخشيدن به امر بازگشت، هر يك از سه طرف اين 

اجالس اقدامات فوق العاده اى را انجام دهد.» 
روز 27 فروردين 1386، نيروى انتظامى حكومت اسالمى، 
طى اطالعيه اى به پناهندگان افغانى كه ثبت نام نشده 
اند و حكومت اسالمى ايران آنان را «غيرقانونى» مى داند 
چهار روز فرصت داد تا خاک ايران را ترک كنند. نيروى 
انتظامى اعالم كرد كه: «چنانچه مهاجران غيرقانونى تا 
پايان فروردين ماه ايران را ترک نكنند برخورد با آن ها 
شدت مى يابد، و پس از دستگيرى ظرف 48 ساعت از 

ايران اخراج مى شوند.» 
عليه  كابل  در  تظاهراتى  ارديبهشت،   11 شنبه  سه  روز 
اخراج  طرح  به  اعتراض  در  ايران  اسالمى  حكومت 
با  كابل  در  تظاهركنندگان  شد.  برگزار  افغانى  پناهندگان 
تجمع در برابر سفارت حكومت اسالمى ايران، اين اقدام 

سران حكومت اسالمى را محكوم كردند.
پايان  تا  است  خواسته  ايران  از  افغانستان  خارجه  وزارت 
آن  از  كه  نياورد  فشار  افغان  مهاجرين  به  سرما،  فصل 
افغانستان  كه  است  حالى  در  اين  شوند.  خارج  كشور 
پيش تر اعالم كرده است كه هنوز آمادگى پذيرش صدها 
هزار مهاجر اخراجى را ندارد و در صورت هجوم آن ها، 

يك فاجعه در انتظار كشور خواهد بود.
اين  كشتار  و  جنگ  از  كه  افغانى  مهاجرين  و  پناهندگان 
كشور فرار كرده و به ايران پناهنده شده اند هم به لحاط 
انسانى و اجتماعى و هم به لحاظ قوانين بين المللى در 
از  نبايد  ژنو،   1951 كنوانسيون  ويژه  به  پناهندگان  امور 
ايران اخراج شوند. از اين رو، اخراج مهاجرين و پناهندگان 
افغانى به جهنم افغانستان توسط حكومت اسالمى، عملى 

عيرانسانى است و بايد شديدا محكوم گردد.
بعالوه مهم تر از همه مهاجرين و پناهندگان سال هاست 
اسالمى،  حكومت  كنند  مى  زندگى  و  كار  ايران  در  كه 
موظف است حق شهروندى آن ها را به رسميت بشناسد. 
در  كه  هستند  ما  هاى  اى  طبقه  هم  شهروندان  اين 
مزدهاى  دست  با  خطرناک  و  سخت  كارهاى  به  ايران 
كارگرى  نيروهاى  همه  رو،  اين  از  اند.  شده  وادار  ناچيز 

شهروندى  حق  از  دفاع  به  موظفند  كمونيستى 
با  اسالمى  حكومت  نگذارند  و  برخيزند  ها  آن 

 بهرام رحمانى

اخراج پناهندگان و مهاجرين افغانى از ايران بس غيرانسانى است!
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قربانى  را  ها  آن  خود،  فاشيستى  سياست هاى 
كند. 

همچنين آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، 
براى نگهدارى پناهجويان افغانى حدود 12 ميليارد دالر 

به حكومت اسالمى ايران پرداخت كرده است. 
تعداد  فقط  ايران،  ساكن  افغان  كارگر  هزار  صدها  از 
قانون  اساس  بر  كه  هستند  كار  پروانه  داراى  محدودى 
حق كار دارند. آن گونه كه خود كارگران گفته اند حقوق 
اندک آن ها و نيز شرايط ادارى اخذ مجوز كار، به گونه 
اى است كه عمال اكثر آن ها نمى توانند چنين مجوزى 

را دريافت كنند.
اسالمى  حكومت  كشور  وزير  محمدى،  پور  مصطفى 
ايران، اوايل سال جارى درباره اخراج پناهندگان افغانى به 
«ايسنا»، گفته بود كه طرح اخراج يك ميليون افغان غير 

مجاز در ايران از ارديبهشت امسال آغاز مى شود.
انتظامى  نيروهاى  و  كشور  وزارت  كار،  وزارت  ماموران 
به  سال 1386  اوايل  و  سال 1385  اواخر  هاى  ماه  طى 
حدود 200 هزار مورد بازرسى محل كار اقدام كرده اند تا 

كارگران افغان را بيابند و آن ها را از ايران اخراج كنند.
وجود  با  را  ها  افغانى  دوباره  بازگشت  پورمحمدى 
دستگيرى و اخراج اتباع غير مجاز تائيد كرده اما گفته بود 
كه در نيمه دوم سال گذشته عوامل انتظامى و اطالعاتى 
درگير موضوعات جدى چون سرشمارى نفوس و مسكن، 
و  اند  بوده  شهر  شوراهاى  و  خبرگان  مجلس  انتخابات 
همين كارها باعث شده تا در اخراج اتباع غير مجاز تاخير 
 85 سال  در  كشور،  وزير  گزارش  اساس  بر  شود.  ايجاد 
حدود 300 هزار تبعه افغان غيرمجاز از ايران اخراج شده 

اند. 
نتيجه آخرين طرح حكومت اسالمى كه براى اخراج افغان 
هاى مقيم ايران اجرا شد نشان داد كه حتى تشويق هاى 
موثر  نيز  افغانى  نيروكار  از  استفاده  عدم  براى  حكومت 
نيست و كارفرمايان ايرانى هنوز ترجيح مى دهند كه از 

نيروهاى سخت كوش و ارزان افغانى استفاده كنند.
وزارت كار ايران براى كارفرمايانى كه از كارگران افغان 
استفاده مى كردند 200 ميليارد تومان برگه جريمه صادر 
كرده و در بازرسى از كارگاه ها 150 هزار كارگر افغان غير 

مجاز شناسايى شدند.
محمدى،  پور  مصطفى  ارديبهشت،   12 چهارشنبه  روز 
وزير كشور حكومت اسالمى، در جمع خبرنگاران در مرز 
«دوغارون» اعالم كرد كه «از ابتداى اجراى طرح جمع 
آورى و طرد اتباع غيرمجاز تاكنون بيش از 50 هزار تبعه 

غيرمجاز افغان از ايران جمع آورى شده اند.» 
سران و اركان هاى سركوب حكومت اسالمى، اين اقدام 
فاشيستى خود را بهانه اى براى فراهم كردن اشتغال براى 
بيكاران ايرانى اعالم كردند. سران حكومت اسالمى، براى 
شهروندان افغانى ساكن ايران كه سال هاى طوالنى به 
هيچ گونه  عنوان كارگر ارزان بهره كشى مى كرده اند، 
حقوق به رسميت شناخته شده بين المللى براى آنان قائل 
نشده اند. سران اين حكومت، وحشى گرى هاى خود بر 
عليه پناهندگان و مهاجرين افغانى را به جايى رسانده اند 
كه سخت گيرى در  مورد كار و دريافت شهريه زياد از 
اند،  كشيده  پيش  را  جارى  سال  در  افغان  آموزان  دانش 
ده ها هزار كودک تنها به دليل اين كه پدر و مادر افغانى 

دارند از تحصيل محروم مانده اند.
«نواى  اينترنتى  سايت  ارديبهشت،   13 شنبه  پنج  روز 
اداره  رييس  حامد،  الدين  شمس  از  نقل  به  افعانستان» 

مهاجران واليت هرات اعالم كرد كه: «يك كارگر مهاجر 
افغان بعد از ضرب و شتم توسط پليس ايران از اين كشور 
مهاجر  سه  درگذشت...  بيمارستان  در  بود،  شده  اخراج 
اخراجى ديگر نيز، در جريان آن چه ضرب و شتم توسط 
پليس ايران خوانده شده، زخمى شده اند و هم اكنون در 
بيمارستان مركزى هرات بسترى هستند.» به نوشته اين 
سايت، «آقاى حامد گفت سزاوار نيست كشورى كه خود 
مهاجران  با  نامد،  مى  افغانستان  مردم  برادر  و  دوست  را 

افغان، چنين رفتارى كند.»
حكومت اسالمى، اقامت مهاجرين و پناهندگان افغانى در 
شهرهاى مرزى هم چون زابل، زاهدان، خاش و چابهار 
ايسنا،   1386 خرداد   5 شنبه  روز  است.  كرده  ممنوع  را 
قرارگاه  فرمانده  غفارى،  محمد  پاسدار  كه  داد  گزارش 
فتح نيروى انتظامى در سيستان و بلوچستان، اعالم كرد 
كه: «از هفته آينده كار جمع آورى و طرد اتباع غيرمجاز 
در شهرستان زاهدان آغاز مى  شود، ضمن اين كه اتباع 

مجاز بايد در صورت تمايل به ديگر 
كنند...  عزيمت  كشور  استان  هاى 
اتباع غيرمجاز و مجاز در هيچ يك از 
شهرهاى مرزى استان اعم از زابل، 
زاهدان، خاش و چابهار حق سكونت 
ندارند.» بنابراين، اين هم يكى ديگر 
از آشكارترين نوع سياست فاشيستى 
حكومت اسالمى بر عليه شهروندان 

رنج ديده افغانى است.
در  هرات  واليت  مهاجرين  اداره 
غرب افغانستان، روز دوشنبه 24 دى 
اعالم   ،2008 ژانويه   14  -  1386
 400 اسالمى،  حكومت  كه  كرد 

مهاجر ديگر افغان را از ايران اخراج كرده است. مهاجران 
مذبور در حالى اخراج مى شوند كه واليت «هرات» طى 
روزهاى گذشته شاهد بارش برف سنگين و سرماى شديد 

بوده است.
به  هرات،  مهاجرين  اداره  رئيس  حامد»،  الدين  «شمس 
شبكه خبرى «بى.بى.سى»، گفت: «به علت مسدود بودن 
مرز  در  شده  اخراج  مهاجران  هرات،  به  قلعه  اسالم  راه 
گير كرده اند و هيچ گونه امكاناتى براى انتقال آن ها به 
در  و  ندارد  وجود  آنان  براى  كمك  ارسال  يا  هرات  شهر 
صورت ادامه روند اخراج مهاجران از ايران، فاجعه انسانى 

در انتظار اخراج شدگان خواهد بود.
از سال 1381 و با تشكيل دولت مركزى در افغانستان، 
داده  قرار  كار  دستور  در  را  مهاجران  انتقال  برنامه  ايران 
را  ها  آن  از  نفر  ميليون  دو  حدود  كوتاهى  فاصله  در  و 
ها  آن  از  برخى  دهد  مى  نشان  آمار  اما  است  برگردانده 

دوباره به اين كشور باز گشته اند.
وزارت مهاجرين افغانستان نيز تاكيد دارد كه نبود امنيت 
در افغانستان باعث شده تا روند برگشت مهاجران افغان 
عبدالقادر احدى، معاون  از ايران و پاكستان كندتر شود. 
گويد  مى  افغانستان  كنندگان  عودت  و  مهاجران  وزارت 
كه اخيرا بازگشت مهاجران افغان از كشورهاى همسايه، 

شكل اجبارى را به خود گرفته است. 

فاجعه انسانى
 در انتظار مردم افغانستان

چهار  و  پنجاه  هرات،  از  سينا  خبرگزارى  گزارش  به  بنا 

طفل در واليت بادغيس در جريان ده روز گذشته پس از 
ريزش بارش برف و سرماى زمستان جان خود را از دست 
دادند. مقامات محلى با تائيد اين خبر مى گويند به دليل 
ولسوالى ها  مراكز  به  مواصالتى  هاى  راه  بودن  مسدود 
نگرديده  ارسال  مناطق  آن  به  عاجل  كمك هاى  هنوز 
است. در خبرهاى بعدى آمده است كه صدها كودک بر 

اثر سرما جان خود را از دست داده اند. 
قاضى عبدالرحيم، رئيس كميسيون ضد حوادث در واليت 
بادغيس، گفته است كه در جريان ده روز گذشته 77 تن 
در سه ولسواللى قادس، آب كمرى و مقر واليت بادغيس 
در جريان بارش برف و سرماى زمستان جان خود را از 

دست داده است.
والى هرات، از افغان هاى مقيم خارج كشور خواسته كه 
كمك  واليت  اين  سابقه  كم  سرماى  ديدگان  آسيب  به 
كنند. در اين پيام كه از طريق سايت رسمى واليت هرات 
منتشر شده، سيدحسين انورى، از افغان هاى مقيم خارج 
خواسته است تا با ارسال كمك، كارى كنند 
تا «از يك فاجعه انسانى جلوگيرى شود.»

دماى  هواشناسى،  موسسات  گزارش  به 
هواى هرات در روزهاى اخير، تا 25 درجه 
زير صفر پايين رفته است كه اين ميزان از 
سرما، به گفته مردم اين واليت، دست كم 
است.  بوده  سابقه  بى  گذشته  دهه  سه  در 
مقامات محلى مى گويند سرماى شديد و 
از  بيش  جان  تاكنون  سنگين،  برف  بارش 
است.  گرفته  هرات  واليت  در  را  تن   150
هزار  ها  ده  كه  است  شده  گفته  همچنين 

راس دام در اين موج سرما، تلف شده اند.
ملل  سازمان  نمايندگى  و  افغانستان  دولت 
متحد در اين كشور، براى جلوگيرى از بروز فاجعه انسانى 
كرده  كمك  دالر  ميليون   80 درخواست  افغانستان،  در 

اند.
«كريم خليلى»، معاون رئيس جمهور افغانستان روز پنج 
شنبه 4 بهمن 1386 - 24 ژانويه 2008 در يك كنفرانس 
سراسر  در  نفر  ميليون  از 2  بيش  گفت:  كابل،  در  خبرى 
فقر  با  خوراكى  مواد  قميت  افزايش  دليل  به  افغانستان 
كه  صورتى  در  و  هستند  روبرو  گرسنگى  خطر  و  شديد 
افغانستان  نگيرد،  قرار  آنان  اختيار  در  فورى  هاى  كمك 
جمهور  رئيس  معاون  شد.  خواهد  روبرو  انسانى  فاجعه  با 
افغانستان همچنين از مرگ 246 تن بر اثر سرما و نابود 
كمك  نهادهاى  از  و  داد  خبر  دام  راس  هزاران  شدن 
رسانى درخواست كرد تا به يارى دولت و مردم افغانستان 

بشتابند.
دولت آمريكا، در سال 2001 با شعار مقابله با «تروريسم» 
مردم  زندگى  بهبود  و  القاعده  و  طالبان  بردن  بين  از  و 
اين  حضور  اما  كرد.  كشى  لشكر  كشور  اين  افغانستان 
نيروها و ساير نيروهاى خارجى به افزايش جرم و جنايت، 
افزايش  ربائى،  آدم  مخدر،  مواد  قاچاق  و  توليد  كشت، 
احياى  احتمال  و  خونين  هاى  خشونت  و  ها  درگيرى 

مجدد طالبان در افغانستان منجر شده است. 
افغانى  پناهندگان  و  مهاجرين  برگرداندن  ترتيب،  بدين 
توسط حكومت اسالمى از ايران به افغانستان، هم مغاير 
با قوانين بين المللى شناخته شده در پذيرش پناهندگان 
درون  به  ها  انسان  اين  برگرداندن  آگاهانه  هم  و  است 

و  فقر  يخبندان،  و  سرما  كشتار،  و  جنگ 
فالكتى است كه جنايتى آشكار بر عليه بشريت 

نيمه اول بهمن ماه 1386- نيمه اول فوريه 2008
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محسوب مى شود.

  
دوازده ميليون دالر براى 

نگهدارى   پناهجويان افغانى در ايران
امسال  گويد  مى  متحد  ملل  سازمان  پناهندگان  آژانس 
پناهجويان  از  نگهدارى  بابت  دالر  ميليون  دوازده  حدود 

افغان به ايران پرداخته است.
عالى  كميسر  دستيار  هاپكينز  جودى  را  موضوع  اين 
پناهندگان مرداد ماه 1386،  سازمان ملل متحد در امور 
كنفرانس  يك  در  شركت  با  ايران  به  سفرش  پايان  در 

خبرى اعالم كرد.
طور  به  هنوز  افغانستان  در  امنيت  افزود  هاپكينز،  خانم 
كامل برقرار نشده و بسيارى از مردم اين كشور در سال 
هاى اخير بارها و بارها با تهديد روبرو شده اند. اين دستيار 
ارشد رئيس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، تاكيد 
كرد كه در چنين حالتى، بازگشت افغان ها به كشورشان، 

«بايد كامال داوطلبانه و تدريجى باشد.»
حالى  در  ملل،  سازمان  پناهندگان  عالى  كميسارياى 
به  افغان  پناهجويان  تدريجى  و  داوطلبانه  بازگشت  بر 
اسالمى  حكومت  مقامات  كه  كند  مى  تاكيد  كشورشان 
ايران، اعالم كرده اند كه اخراج آن دسته از افغان هايى 
كه اقامت شان در ايران، «غيرقانونى» پنداشته مى شود، 

هم چنان ادامه دارد.

«نسل دوم» افغانى ها
 در ايران و پاكستان

مهاجر  جوانان  تر  بيش  كه  دهد  مى  نشان  بررسى  يك 
به  خود  بازگشت  عدم  دليل  ايران،  و  پاكستان  در  افغان 
مشكالت  و  زندگى  اوليه  امكانات  «نبود  را  افغانستان 

امنيتى» در اين كشور خوانده اند. 
اين بررسى از سوى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كه 
يك نهاد مستقل است انجام شده و در آن با حدود دو صد 

نفر از جوانان و نوجوانان افغان گفتگو شده است. 
آمار رسمى، تعداد افغان هايى را كه در ايران و پاكستان 
به  دهد.  مى  نشان  نفر  ميليون  سه  حدود  برند،  مى  بسر 
گفته مسئوالن واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، بيش تر 
مى  تشكيل  افغان  نوجوانان  و  جوانان  را  پناهجويان  اين 

دهند. 
و  ايران  در  افغان  مهاجر  جوانان  از  كه  بررسى  اين  در 
پاكستان به نام «نسل دوم» ياد شده، آمده است كه براى 
مفهومى  كشورشان  به  برگشت  افغان،  جوانان  تر  بيش 
ندارد. اين بررسى همچنين گفته است كه بايد با استفاده 
اين  احساسات  و  ها  نيازمندى  مختلف،  هاى  شيوه  از 
جوانان كه عمدتا در كشورهاى ميزبان به دنيا آمده اند و 
دركى از كشور خودشان ندارند، بيش تر مورد بررسى و 

مطالعه قرار گيرد. 
 

ادامه جنگ و خشونت در افغانستان
و  عربستان  آمريكا،  حمايت  هاى  با  طالبان،  نيروهاى 
پاكستان، بخش  هايى از افغانستان را اشغال كردند. آنان 
را  خود  حكومت  عمال  سال 1994،  در  قندهار  اشغال  با 
منطقه  اين  در  مذهبى  وسطايى  قرون  سخت  قوانين  با 
و  و  مرج  هرج   از  كه  افغانستان  مردم  گذاشتند.  اجرا  به 
درگيرى و جنگ داخلى خسته شده بودند و نياز شديدى 
نشان  طالبان  به  خوش  روى  ابتدا  در  داشتند  آرامش  به 

داند. طالبان سرانجام در سال 1996، كابل را اشغال كرد و 
بدين ترتيب با تصرف پايتخت، حكومت خود را در سراسر 
افغانستان مستقر ساخت. اگرچه در اين دوران و بعد از آن 
نظامى  و  مالى  قدرت  اما  گرفت،  صورت  مقاومت  هايى 
طالبان به همراه ديكتاتورى غيرقابل تصورى كه با اتكا به 
قوانين اسالمى در كشور به وجود آورد باعث شد كه ثبات 
و پايدارى آن هر روز استحكام بيش ترى يابد. با استقرار 
حكومت طالبان به مرور چهره خشن و ارتجاعى اين گروه 
مذهبى عرصه را بر مردم تنگ تر  كرد. اما حاميان طالبان، 
هم چون دول عربستان سعودى، پاكستان، آمريكا و... از 
افغانستان،  در  مذهبى  سوپرارتجاعى  گروه  اين  حاكميت 
كه  مردى  است.  طالبان  رهبر  عمر،  مال  بودند.  خشنود 
حتى مخالف عكس بود و آن را حرام مى  دانست و از اين 
روى عكس  هاى محدودى از او وجود دارد. طالبان، حتى 
تراشيدن ريش مردان را حرام اعالم كرده بود؛ تلويزيون را 
دار مى زد؛ عكاسى ممنوع بود؛ شيشه منازل بايد رنگ مى 
شد تا زنان داخل خانه ديده نشوند؛ خروج زنان از منزل را 

ممنوع كرده بود مگر در مواقع بسيار ضرورى...
داخلى  جنگ   هاى  طول  در 
از  پس  ويژه  به  و  افغانستان  در 
اين  در  طالبان  حكومت  استقرار 
كشور، بن الدن رهبر القاعده كه 
طالبان  با  ايدئولوژيك  لحاظ  به 
فعاليت  زمينه  داشت  همكارى 
خويش را گسترش داد. بن الدن، 
در جنگ با شوروى از همراهان 
حمايت  مورد  و  افغان  مجاهدين 
شوروى  عليه  بر  آمريكا  دولت 

طالبان  اختيار  در  را  خود  اى  افسانه  سرمايه  وى،  بود. 
گذاشته بود. 

دولت  ادعاى  و  سپتامبر  يازده  تروريستى  واقعه  بدنبال 
رهبرى  بن الدن  توسط  عمليات  اين  اجراى  كه  آمريكا 
شده است آمريكا از طالبان خواست كه بن الدن را تحويل 
رسما  آمريكا  ترتيب،  بدين  كرد.  امتناع  طالبان  اما  دهد. 
كرد.  آغاز  طالبان  حكومت  و   افغانستان  عليه  را  جنگى 
سرانجام حكومت طالبان در افغانستان سرنگون شد. اما 
و  طالبان  رهبر  مالعمر،  نتوانستند  او  متحدان  و  آمريكا 
دامنه  القاعده،  كنند.  دستگير  را  القاعده  رهبر  بن الدن، 
كشاند  جهان  سراسر  به  را  خود  تروريستى  هاى  فعاليت  
و نيروهاى وفادار به طالبان نيز هم چنان در حال جنگ 
خارجى  سربازان  و  افغانستان  دولتى  نيروهاى  با  گريز  و 

مستقر در اين كشور هستند.
سال گذشته، وزراى دفاع بيست شش كشور عضو ناتو در 
پيرامون چالش  نشست غير رسمى در هالند براى بحث 
افغانستان  در  ناتو  نيروهاى  ماموريت  روى  پيش  هاى 
گردهم آمدند. حتى گسترش ناآرامى و ناامنى در افغانستان 
اختالف نظر عميقى در ميان كشورهاى اعضاى ناتو ايجاد 
كرده است. كشورهاى عضو ناتو كه بيش از دو ميليون 
سرباز خاص زمينى، دريايى و هوايى دارند هنوز نتوانسته 
شكست  بنابراين،  كنند.  برقرار  افغانستان  در  آرامشى  اند 
اولين ماموريت نظامى ناتو در خارج از اروپا ضربه جدى 
پيمانى  است.  ناتو  نظامى  پيمان  هاى  قابليت  و  توان  به 
كه آمريكا سعى مى كند با گسترش ماموريت هايش به 
خارج از اروپا، از آن به عنوان پليس بين الملل در خدمت 
جهانى  هاى  طلبى  توسعه  و  تجاوزات  و  ها  لشكركشى 

خود، بهره بردارى كند. 

بدين ترتيب، عملكرد آمريكا و ناتو در افغانستان، نه تنها 
موجب مهار فعاليت تروريستى نشده است، بلكه به افزايش 
كشتار غيرنظاميان نيز منجر شده است. همچنين حضور 
بازسازى  رونق  باعث  افغانستان  در  آمريكا  و  ناتو  نظامى 
نيز نشده است. فقر و فالكت اقتصادى در اين كشور در 
حال افزايش است. وضعيت زنان و كودكان هيج بهبودى 
مخدر  مواد  قاچاق  و  خشخاش  كشت  است.  نكرده  پيدا 
نسبت به سال هاى قبل از اشغال نظامى اين كشور توسط 
نيروهاى آمريكا و متحدان آن، رشد فوق العاده اى داشته 
است. جنگ و درگيرى بين طالبان و نيروهاى خارجى و 
بر  طالبان  و  است  جريان  در  چنان  هم  اقغانستان  ارتش 

بخش وسيعى از اين كشور تسلط دارد.
حمالت هوائى آمريكا در افغانستان به بهانه از بين بردن 
طالبان و القاعده هم چنان ادامه دارد و اين در حالى است 
اين  قربانيان  كودكان،  و  زنان  ويژه  به  غيرنظاميان  كه 
آمريكا  ارتش  هوائى  عمليات  آخرين  در  هستند.  حمالت 
در واليت وردک چهارده تن كشته و شانزده نفر زخمى 
شدند. يازده تن از كشته شدگان اعضاى يك خانواده بودند 
و به گفته شاهدان عينى، در 
منطقه اى كه از سوى بمب 
مورد  آمريكائى  هاى  افكن 
حمله قرار گرفت افراد مسلح 
و يا طالبان و القاعده حضور 

نداشتند. 
عمليات هاى ناهماهنگ ناتو 
سال  طول  در  افغانستان  در 
2007، به طور بى سابقه اى 
افغانستان  دفاع  بى  مردم  از 
قربانى گرفت. در اكثر اين عمليات ها كه بدون هماهنگى 
با دولت افغانستان، مقامات محلى و براساس گزارش هاى 
نتيجه  تنها  غيرنظاميان  كشتار  گرفت،  مى  صورت  غلط 
اى بود كه برجاى مى ماند و در نهايت سبب لبريز شدن 
آنان  اعتراض  صداى  شدن  بلند  و  افغانستان  مردم  صبر 
شده  ملل  سازمان  ويژه  به  جهانى،  جامعه  و  دولت  عليه 
كه  بود  گسترده  و  اسفناک  حدى  به  وضعيت  اين  است. 
افغانستان  جمهور  رئيس  گفتگوهاى  محور  ترين  مهم 
اواسط  در  را  آمريكا «بوش»  جمهور  رئيس  و  «كرزى» 
سال 2007 در آمريكا تشكيل داد. نيروهاى آمريكايى با 
وقوع هر اشتباه كه منجر به كشتار غيرنظاميان مى شد، 
تر  بيش  آينده  در  و  هستند  متاسف  كه  مى كردند  اعالم 
دقت خواهند كرد، اما كشتار غيرنظاميان عمال هم چنان 

ادامه داشت.
افغانستان  در  آمريكايى  نيروى  هزار   26 حاضر  حال  در 
اعزام  براى  را  خود  آمادگى  آمريكا  و  هستند  مستقر 
فرماندهان  است.  كرده  اعالم  نيز  تر  بيش  نظاميان 
آمريكايى در افغانستان از اين كه تعداد نيروهاى زمينى 
آن ها بسيار كم است همواره شكايت دارد. شمار سربازان 
انگليسى كه در قالب نيروهاى بين المللى امنيتى ايساف 
در افغانستان فعاليت مى كنند نيز به حدود 7700 تن مى 
رسد كه بيش تر آنان در جنوب اين كشور مستقر هستند. 
ارتش كنونى افغانستان نيز در حال حاضر 58 هزار افسر 
آموزش ديده و سرباز دارد كه به گفته مقامات افغانستان 
اين تعداد تا ماه هاى آينده به احتمال زياد به 70 هزار تن 

نيز خواهد رسيد.  
ملل  سازمان   ،2007 سال  پايانى  روزهاى  در 

متحد در گزارش تحقيقى، اين سال را خونين 
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در  طالبان  حكومت  سقوط  زمان  از  سال  ترين 
افغانستان در سال 2001 تاكنون، دانست. تنها 
ظرف شش ماه نخست سال  2007 ميالدى، 
77 مورد حمله انتحارى در افغانستان صورت گرفت كه 
اين ميزان دو برابر زمان مشابه در سال گذشته ميالدى 
در  ها  خشونت  از  ناشى  تلفات  ميانگين  است.  بوده 
افغانستان در سال 2006، حدود چهار هزار بود، در حالى 
كه براساس گزارش ها، در سال 2007 بيش از پنج هزار 
و پانصد نفر در افغانستان كشته شده اند. اين تلفات شامل 

نفرات طالبان، غيرنظاميان و نيروهاى امنيتى مى شود. 
بر اساس اين گزارش، شمار حمالت انتحارى در ماه هاى 
خونين  رسيد كه  حدود 140 مورد  پايانى سال 2007 به 
در  انتحارى  گذار  بمب  يك  عمليات  حمالت،  اين  ترين 
واليت بغالن بود كه طى مراسم بازديد نمايندگان ولسى 
آن  اثر  بر  و  گرفت  صورت  بغالن  قند  كارخانه  از  جرگه 
قريب به 80 تن از جمله 59 شاگرد مدرسه و شش نماينده 

پارلمان كشته شدند. 
برابر  در  كابل  انتحارى  حمالت  اين  ترين  تلفات  پر 
از  تن  سى  حدود  كه  بود  امنيتى  نيروهاى  فرماندهى 
نيروهاى پليس در آن كشته شدند و پس از آن نيروهاى 
اردوى ملى در منطقه كارته پروان در غرب كابل هدف 
تن  حدود 30  كه  گرفتند  قرار  ديگر  انتحارى  حمله  يك 
كشته داد و بيش تر كشته شدگان، سربازان اردوى ملى 

بودند. 
در طول اين سال، در راستاى افزايش فعاليت و تحركات 
طالبان در كشور، بسيارى از ولسوالى ها بارها ميان طالبان 
و دولت رد و بدل شد كه مى توان به ولسوالى هاى موسى 
قلعه، سنگين، بگوا، گلستان و... اشاره كرد كه هم اكنون 
نيز چندين ولسوالى هم چنان در اختيار طالبان قرار دارد.

در  ماه  ده  از  بيش  قلعه،  موسى  ولسوالى  ميان،  اين  در 
فعاليت  براى  مركز  ترين  بزرگ  به  بود،  طالبان  دست 
هاى تروريستى و آموزشى طالبان و مخالفين تبديل شد. 
همچنين اين ولسوالى به مركزى بزرگ براى فعاليت هاى 
تبليغى و فكرى طالبان نيز تبديل شد و آن ها توانستند 
نيروهاى بيش ترى را براى انجام فعاليت هاى تخريبى 

هم از داخل و هم از خارج كشور جذب كنند. 
نيروهاى انگليسى در سال 2007، سالى سخت را براى 
با  نيروها  اين  برخورد «نرم»  و  زدند  رقم  هلمند  واليت 
طالبان و مخالفين و عدم برخورد قاطع با آنان، زمينه هاى 
بيش ترى را براى افزايش قدرت طالبان مساعد ساخت. 
نيروهاى  هاى  كردن  برخوردن  «نرم»  همين  دنبال  به 
انگليسى بود كه هلمند به بزرگ ترين مركز فعاليت براى 
واليات  به  را  ترى  بيش  تروريسم  و  شد  تبديل  طالبان 

ديگر كشور به ويژه كابل، صادر كرد.
طبق گزارش سازمان ملل، حدود  220 نيروى نظامى بين 
المللى در سال 2007 در افغانستان كشته شدند، در حالى 
كه اين رقم در سال گذشته ميالدى 190 تن بوده است. 
اين گزارش مى افزايد، پليس افغان با حدود  700 كشته، 
بيش ترين تلفات را در بين نيروهاى امنيتى داشته است. 
در اين ميان آمريكا با تكيه بر نظامى گرى در افغانستان 
خواستار اعزام نيروها و تجهيزات بيش تر از سوى ناتو و 
طالبان  با  مبارزه  چالش  در  ها  آن  تر  بيش  گيرى  سهم 
در  ناتو  عضو  كشورهاى  اما  است.  شده  كشور  جنوب  در 
مخالفت با نظامى گرى صرف در افغانستان، بيش تر بر 
به  كمك  و  اجتماعى  و  اقتصادى  هاى  عرصه  بازسازى 
تقويت و افزايش ظرفيت هاى نيروهاى پليس و اردوى 

ملى تاكيد دارند.
عراق  همانند  ايران،  اسالمى  حكومت  ميان  اين  در 
متهم شده است كه به گروه هاى مدهبى مخالف دولت 
رساند.  مى  مهمات  و  اسلحه  القاعده،  جمله  از  افغانستان 
اخيرا نيروهاى امنيتى واليت فراه گفته اند كه يك انبار 
بزرگ اسلحه و مهمات طالبان را در ولسوالى «انار دره» 

به دست آورده اند.
حبيب نور، يكى از مسئوالن پليس واليت فراه، به «بى.
نفر  ضد  هاى  مين  مهمات  اين  تر  بيش  گفت  بى.سى» 
نور  آقاى  هستند.  دور  راه  از  شونده  كنترل  هاى  مين  و 
مى گويد اين مهمات هنگام بازرسى خانه مال عبدالغنى، 
يكى از فرماندهان طالبان، به دست آمده است. به گفته او 

خود اين فرمانده طالبان از منطقه فرار كرده است. 
اين مقام پليس فراه گفت مقدارى از اين مهمات، كه قابل 
انتقال نبوده، در همان منطقه اى كه اين مهمات انبار شده 

بود از سوى مسئولين منفجر شده است. 
پليس فراه برخى از اين مين ها را ساخت ايران و روسيه 
خوانده است؛ اما اداره امنيت ملى اين واليت مى گويد به 
مهمات و سالح هاى  روى  عاليم  دليل اين كه نشان و 

بين  از  شده  كشف 
ساخت  محل  رفته، 
تشخيص  قابل  آن ها 

نيست. 
است  حالى  در  اين 
نيل،  مك  دان  كه 
فرمانده نيروهاى ناتو 
پيش  افغانستان،  در 
تر گفته بود نيروهاى 

تجهيزات  كاروان  يك  (آيساف)  امنيت  يارى  المللى  بين 
نظامى را در غرب افغانستان به دست آوردند كه به گفته 

او اسلحه موجود در آن در ايران ساخته شده بود. 
مقامات محلى واليت بلخ در شمال افغانستان هم شمارى 
را به اتهام انتقال مين هاى ساخت ايران بازداشت كرده 
براى  ها  مين  اين  گفت  بلخ  واليت  مقام  يك  بودند. 
شده  بلخ  وارد  حيرتان  شهرک  گاز  و  نفت  ذخاير  انفجار 
بود. به گفته او اين مين ها ساخت سال 1998 در ايران 

بوده  اند.
افغانستان  در  آمريكا  نظامى  حضور  از  سال  شش  اكنون 
افغانستان  مردم  مشكالت  تنها  نه  تاكنون  گذرد.  مى 
حل نشده است، بلكه مردم اين كشور هم چنان قربانى 
اسالمى  هاى  گروه  و  آمريكا  ميليتاريستى  طالبى  توسعه 

تروريستى هم چون طالبان و القاعده و ... هستند.

نتيجه گيرى
از  را  ها  افغانى»  اخراج  ضربتى  اسالمى «طرح  حكومت 
اوايل سال 86 آغاز كرد و تاكنون صدها هزار تن از اين 
پناهندگان را اخراج كرده است. با شروع به عملى شدن 
اين طرح، تاكنون صدها پناهنده مورد ضرب و شتم و بى 
 حرمتى نيروهاى امنيتى قرار گرفته و حتى چندين تن نيز 

جان خود را از دست داده  اند. 
و  بيست  گذشت  از  بعد  ايران  مقيم  هاى  افغان  گرچه 
هستند  نسلى  داراى  كشور،  اين  در  زندگى  سال  هشت 
كه در ايران زاده و بزرگ شده اند، اما از هيچ گونه حقوق 
براساس  كشور  اين  حكومت  جانب  از  رسمى  حمايت  و 
قوانين پناهندگى برخوردار نيستند. تابعيت كه بعد از چند 

آمريكاى  چون  هم  غربى  هايى  كشور  در  زندگى  سال 
به  رسمى  شكل  به  ممالك  ديگر  يا  و  اروپا  و  شمالى 
مهاجرين اعطا مى گردد، در ايران براى مهاجرين افغان 

وجود ندارد.
برخوردارى  عدم  دليل  به  مهاجرين  اين  از  كثيرى  تعداد 
از حمايت دولتى و حق پناهنگى، به شكل «غيرقانونى» 
به كار هاى سخت و زيان بارى مثل كارهاى ساختمانى، 
و  ها  سرک  سازى  پاک  كشاورزى،  نانوايى،  برى،  سنگ 
پارک ها، خياطى، كفاشى و ديگر مشاغل رو مى آورند. 
تحصيل  دليل  به  آنان  از  اندكى  عده  فقط  ميان،  اين  در 
به  ايران  اسالمى  حكومت  احتياج  و  خويش،  تجارب  و 
خدمات آن ها، موفق به كسب مشاغل بهتر گرديده اند. 

در سال 1383 - 2002، كميسارياى عالى پناهندگان طى 
مذاكراتى با دولت موقت افغانستان و كشورهاى همسايه 
و  ريزى  برنامه  صدد  در  كرد  اعالم  ايران،  جمله  از  آن، 
به  افغانى  مهاجران  بازگشت  هاى  زمينه  كردن  فراهم 
كشورشان است. از آن زمان در ايران طرح هاى زيادى 
جهت بازگشت افغانى ها به كشورشان پياده شده است. 

هاى  دولت  آمريكا،  حمايت  مورد  افغانستان كه  حكومت 
اروپايى و سازمان ملل و غيره نيز است، 
منابع  محدوديت  دليل  به  حاضر  حال  در 
توانايى  و  قابليت  كشور،  اين  اقتصادى 
افغان  مهاجرين  و  پناهندگان  پذيرش 
اين  و  ندارد  را  پاكستان  و  ايران  مقيم 
افغانستان  مقامات  توسط  بارهاى  مساله 
تكرار شده است. اما با اين وجود حكومت 
اسالمى  حكومت  ويژه  به  و  پاكستان 
ايران، به زور صدها هزار پنهاهده و مهاجر 
هيچ  از  ها  آن  كه  اند  يرگردانده  افغانستان  جهنم  به  را 
نيستند  برخوردار  زندگى  و  زيست  ابتدايى  امكانات  گونه 
و در بهترين حالت در زير چادرهاى «اهدايى» نهادهاى 
بارى  مشقت  و  سخت  زندگى  دوست  انسان  بين المللى 
دارند. سازمان ملل و نهادها و موسسات بين المللى نيز در 

اين زمينه فعاليت چندانى انجام نداده اند.
جمهورى  كشور  وزارت  مهاجران  و  اتباع  امور  مديركل 
توجه  با  پس  اين  از   ...» كه  است  كرده  اعالم  اسالمى، 
به اختيارات قانونى كسب شده، قصد داريم مهاجران غير 
مجاز را حداكثر تا پنج سال در اردوگاه هايى كه برايشان 
اين  باره  در  وى  كنيم.»  نگهدارى  شده،  گرفته  نظر  در 
را  زندان  شرايط  ها  اردوگاه  «اين  گفت:  ها»،  «ارودگاه 
خواهند داشت.» طرح زندانى كردن پناهندگان افغانى در 
بخش  اين  شتم  و  ضرب  و  آزار  و  اذيت  ها  سال  ادامه 

محروم جامعه است. 
در  اسالمى  جمهورى  در  افغانى  پناهندگان  و  كارگران 
سخت ترين شرايط زندگى مى كنند. حكومت اسالمى، با 
سياست هاى فاشيستى حكومت اسالمى خود، پناهندگان 
و مهاجرين افغانى را دستگير و زندانى و اخراج مى كند. 
اين حكومت، تاكنون كارنامه سياهى در سركوب و كشتار 
مردم محروم و معترض دارد و در قربانى كردن مهاجرين 
پناهجويان افغانى نيز به شنيع ترين و وحشيانه ترين  و 

اقدامات پليسى متوسل مى شود.
كمونيستى  كارگرى  نيروهاى  كليه  شرايطى،  چنين  در 
خود  افغانى  هاى  طبقه اى  هم  اين  از  كه  دارند  وظيفه 
در ايران، به حمايت و پشتيبانى برخيزند و نگذارند آن ها 

قربانى معامالت غيرانسانى حكومت هاى ايران 
و افغانستان و بند و بست هاى آن ها با مقامات 
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و  آن ها  شوند.  ملل  سازمان  پناهندگى  كميسارياى 
از  شهروندى،  حقوق  كليه  از  بايد  هايشان  خانواده 
جمله حق اقامت و كار و حمايت ها و خدمات عمومى 
برخوردار شوند. در اين ميان طبيعى است كه كارگران و همه 
مردم آزادى خواه و برابرى طلب اين جنايات حكومت اسالمى 
ايران  ساكن  افغانى  شهروندان  از  حمايت  به  و  كنند  محكوم 
از  آن،  سركوب  هاى  ارگان  اسالمى،  حكومت  سران  برخيزند. 
جمله خانه كارگر و شوراهاى اسالمى، براى سرپوش گذاشتن 
بر جنايات حكومت شان، شهروندان افغانى را عامل بى كارى 
كارگران ايران معرفى مى كنند. اين دروغ بزرگى است و هدف 
بدون  كارگران  است.  كارگران  صفوف  در  انداختن  تفرقه  آن، 
استثمار  تحت  طبقه  يك  عنوان  به  جنسيت،  و  مليت  به  توجه 
شديد سرمايه داران و حكومت آن ها قرار مى گيرند بنابراين، 
همبستگى  از  شرايطى،  هر  در  خواه  آزادى  مردم  و  كارگران 
و  فقر  اصلى  عامل  كنند.  مى  حركت  خود  طبقاتى  اتحاد  و 
فالكت اقتصادى و محروميت هاى اجتماعى از جمله بيكارى 
و ناامنى شغلى اكثريت شهروندان جامعه هفتاد ميليونى ايران، 
حمله  است.  اسالمى  حكومت  خفقان  و  سركوب  همچنين  و 
وحشيانه حكومت اسالمى به مهاجرين افغانى، بخشى از حمله 
گسترده آن به حقوق و آزادى هاى اجتماعى زنان و جوانان در 
خيابان ها، برپايى چوبه هاى دار در ميادين شهرها، دستگيرى 
و زندان كردن فعالين جنبش كارگرى، جنبش زنان و جنبش 
بنابراين،  است  صورت  خواه  آزادى  مردم  همه  و  دانشجويى 
گرو  در  نيز  اسالمى  حكومت  وحشيانه  تهاجمات  اين  با  مقابله 
و  محروم  مردم  و  كارگران  همه  مبارزه  و  همبستگى  و  اتحاد 

برابرى طلب است.
هم اكنون مهاجرين و پناهندگان افغانى مقيم ايران، از ترس 
اخراج شدن، در بدترين وضعيت ممكن خود قرار دارند. طبيعتا 
در اين ميان، بيش ترين و بزرگ ترين لطمات به كودكان و 
تحصيل  ادامه  از  حتى  كه  شود،  مى  تحميل  گناه  بى  جوانان 
نيز محروم شده اند. اوضاع افغانستان به حدى وخيم است كه 
والدينشان به حداقل زندگى در ايران راضى هستند و براى آن 
مبارزه مى كنند. در اين مبارزه مرگ و زندگى، نبايد پناهندگان 
و مهاجرين افغانى، يعنى اين بخش از جامعه محروم و زحمت 
كش و رنج ديده جامعه ايران را در مقابل نيروهاى وحشى و 

سركوبگر حكومت اسالمى تنها گذاشت. 

ضميمه
كمپين حمايت از حقوق افغان هاى مقيم ايران: 

ما افغان هستيم نه برده! 
با سالم و عرض ارادت خدمت تمامى شما عزيزان. 

ما بيش از سى سال است كه در ايران زندگى مى كنيم از زمانى كه به افغان ها يك كاغذ سفيد رنگ بابت 
شناسايى داده شد ما بوديم. بعد از آن كارت هايى دادند كه مانند دفترچه و با زمينه سفيد بود كه با آن ها 
كوپن هم گرفتيم. سال ها بعد به ما كارت آبى رنگ دادند و پس از آن كارت هاى صورتى رنگ كه تقريبا 
طول آن يك وجب مى باشد را به افغان ها دادند. ابتدا به عنوان كارت پناهندگى دائمى بود و ما پناهنده دائم 
به حساب مى آمديم اما دراين مراحل اين كارت هاى پناهندگى دايم تبديل شد به كارت ويژه آوارگان افغانى 

و برگ تردد. 
بعد از اين همه كه از امتيازات ما كاسته شد حال ما تبديل شده ايم به آواره جنگى آن هم پس از بيست و 

چند سال اقات در ايران. 
اكنون كه در مرحله آمايش سه هستيم و تا 15 / 12 / 1386 وقت داريم تا براى تعويض كارت و مجوز كار 
از طريق سايت (http://www.amayesh3.ir) ثبت نام كنيم تنها به ما اجازه داده اند از بين شغل هاى 

زير يكى را انتخاب كنيم. 

-1 گچ پز 2- آهك پز 3- كيسه زن 4- كوره خالى كن  5- كوره چين 6- فخار 7- قالب زن 8- چاه كن 
9- حفار 10- آسفالت كار 11- تون ريز 12- بتون ساز 13- بلوک ساز! 14- دامپرور و دامدار 15- متصدى 
مرغدارى 16- چوپان 17- سالخ دام و طيور 18- پوست و پر كن 19- سيرابى و روده پاک كن 20- آهك 
زن 21- پرم ساز 22- ماشين كار شستشوى پوست 23- كارگر مواد شيمياى 24- اسالمبورساز 25- كارگر 
سوزاندن امحاء زباله 26- كارگر بازيافت مواد شيميايى 27- كارگر تخليه وبارگيرى 28- كارگر كوره ريخته 
گرى 29- پله ساز 30- تيرچه ساز 31- پرس كار موزائيك 32- برش كار سنگ 33- كارگر دستگاه سنگبرى! 
34- كارگر ماشين سنگتراش 35- صيقل كار سنگ 36- مشاغل راه سازى و معدن 37- كارگر پل سازى 
38- كارگر تعمير و نگهدارى تونل 39- كارگر آتشبار 40- كارگر استخراج معدن 41- كارگرحفار معدن 42- 

كارگر بيل زن 43- كارگر زراعت كار 44- كارگر سمپاش 45- كارگر علوفه جمع كن. 
ساليان سال است كه حق ما افغان ها در ايران ضايع شده و مى شود اما تاكنون كسى نبوده تا اين مشكالت 
افغان ها را به گوش جوامع بين الملل برساند، شغل هايى كه بيان نموده اند جزء سخت ترين و طاقت فرساترين 
شغل ها مى باشد. لذا ما افغان ها از شما دوستان گرامى اين خواهش را داريم تا نسبت به اين اقدام ما را يارى 
نماييد. ما در ايران نمى توانيم كه كوچك ترين حركتى نماييم. زيرا اگر ما را بشناسند كم ترين كارى كه 

خواهند كرد اين است كه ساليان سال در گوشه شكنجه گاه ها ما را حبس مى كنند. 
ما اين تقاضى را داريم تا از طريق گروه هاى حقوق بشر به دولت ايران اعتراض نماييد تا اين تبعيض نژادى را 
برداشته و ما را به عنوان شهروند درجه اول بداند. ما كه بيش از بيست سال در اين مملكت زندگى كرده ايم. 
حال شرط انصاف نيست كه به ما و با قشر تحصيل كرده مانند برده و گالدياتور رفتار كنند. خواهش مى كنيم 

كه صداى ملت مهاجر افغان در ايران را به گوش جهانيان برسانيد. 

با تشكر فراوان 
كمپين حمايت از حقوق افغان هاى مقيم ايران

 
 http://www.afg-iran2.blogfa.com :وبالگ كمپين حمايت از حقوق اقغان هاى مقيم ايران *

http://www.amayesh3.ir :سايت حكومت اسالمى ايران، براى ثبت نام كارگران افغانى *

سايت تلويزيون كو مه له
از سايت هاى حزب كمونيست ايران و كومه له ديدن كنيد!

www.komala.tv

سايت كو مه لهسايت حزب كمونيست ايران

www.komalah.org www.cpiran.org
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تأملى در اظهارات رييس ستاد
احياى امر به معروف و نهى از منكر

                   فرشيد شكرى     

نيمه اول بهمن ماه 1386- نيمه اول فوريه 2008

دوره  هشتمين  نمايش  برگزارى  آستانه  در  و  اين روزها   
اسالمى  رژيم  كار  محافظه  جناح  مجلس،  انتخابات 
بر  آوردن  فشار  با  توأم  فرمانش  به  گوش  نهادهاى  و 
تر  گسترده  چه  هر  سركوب  درصدد  رقيب،  جناح هاى 
توده هاى تهيدست و ستمكش ايران نيز برآمده اند. طبق 
اخبار منتشره چندى پيش سمينارى با عنوان «نخستين 
در  منكر»  از  نهى  و  معروف  به  امر  شوراهاى  همايش 
استان آذربايجان شرقى برپا گرديد، و در آن سمينار احمد 
جنتى رييس ستاد احياى « امر به معروف و نهى از منكر» 
سخنانى ايراد نمود كه ذيًال به بخش هائى از سخنرانى 

وى مى پردازيم. 
جنتى در آن همايش گفت: “متأسفانه در گذشته نسبت 
به اجراى امر به معروف و نهى از منكر در كشور اهمال 
“اين  داشت:  اظهار  ادامه  در  او   “ است!  شده  كوتاهى  و 
رسد.”  مى  نظر  به  جان  نيمه  ما  كشور  در  دينى  فريضه 
نامبرده افزود: “بايستى به دنبال فعال تر كردن اين فريضه 
رفت تا كاستى ها و كم كارى هاى سابق جبران گردند.” 
به  خطاب  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  ستاد  رييس 
حاضران گفت: “جستجوى راههايى كه بتوانند مشاركت 
عمومى مردم را در اجراى معروفات بديهى ترغيب سازند 
بسيار حياتى است. “ ايشان تبيين بيشتر مصاديق معروف 
را  منكر  و  معروف  از  جديدى  مصاديق  طرح  و  منكر،  و 
براى آحاد مردم از ضروريات شرايط كنونى ايران دانست 
و اين برنامه را شيوه اى مؤثر در جهت جذب شهروندان 

ايران به در پيش گرفتن اين فريضه عنوان كرد. 
 احمد جنتى بى اخالقى، بد حجابى، بى نظمى، سوءاستفاده 
از بيت المال و اسراف را از مصاديق اصلى منكرات خواند 
و اين منكرات را بانى عقب ماندگى كشور برشمرد! اين 
عنصر سرشناس رژيم ابراز داشت: “ امروزه مصداق عينى 
منكرات را مى شود در اسراف خوراكى ها و انرژى ديد 
و مى بايد براى ممانعت از اين امور چاره اى انديشيد تا 
جامعه بيدارتر شود!” اين چهره تندرو جمهورى اسالمى 
در خاتمه سخنانش خواستار دقت نظر روحانيون در باب 
امر به معروف و نهى از منكر شد و از آنها مؤكداً درخواست 
كرد تا در مراسم هاى مربوط به ماه محرم مردم را در اين 

زمينه راهنمايى و ارشاد سازند.
(1)                             

مردم  براى  بيانات  و  ها  نطق  اينگونه  ترديد  بدون   -  
ايران تازگى ندارند و جهانيان هم واقفند كه رهبران ضد 
انقالب جمهورى اسالمى در همان ابتداى قدرت گيرى 
خود با تكيه بر شريعت اسالم و مذهب شيعه اثنى عشرى 
تعرض همه جانبه اى را برضد سكنه اين سرزمين (تمامى 
مليت هاى ساكن ايران و اقليت هاى مذهبى) آغاز كردند 
ثمره  و  حاصل  به  نظيرى  كم  قساوت  و  درندگى  با  و 
دهه ها مبارزه و پيكار كارگران و زحمتكشان ايران عليه 

ديكتاتورى رضا خان و محمد رضا پهلوى، حمله بردند.
 دنيا شاهد است كه اين اقليت به مجرد لم زدن بر اريكه 
قدرت در سال 1358 شمسى به تأسيس و داير كردن“ 
كميته ها “ و “ سپاه پاسداران” مبادرت ورزيدند و سپس 
آن همه فجايع را در اوايل انقالب و در دوره هاى بعد از 

آن ببار آوردند. پاكسازى ادارات و دوائر دولتى از نيروهاى 
مترقى و انقالبى ، انحالل تشكل ها و شوراهاى كارگرى، 
و  پيشرو  كارگرى  فعالين  كشتار  و  شكنجه  دستگيرى، 
و  تنظيم  اسالمى،  حجاب  كردن  اجبارى  كمونيست، 
اعمال قوانين غيرانسانى عليه زنان، محروم كردن جوانان 
از حقوق ابتدائى و طبيعى، بستن دانشگاهها و مراكز عالى، 
حمله نظامى به كردستان، تركمن صحرا و غيره، در زمره 
گيرى  بازپس  براى  آنان  جنايتكارانه  اقدامات  ترين  مهم 
آزادى هاى بدست آمده، جلوگيرى از امر پيشروى انقالب 
و از اين مهم تر برآوردن خواست قدرت هاى امپرياليستى 
اروپا و آمريكا كه سخت از تغييرات پيش آمده در ايران 

آشفته بودند، قرار داشت.
 اصل عقيدتى امر به معروف و نهى از منكر همزاد با رژيم 
جهل و خرافه بوده، و در اين سه دهه جمهورى اسالمى 
به وجهى احسن  آنرا در كشور پياده كرده است. بر پايه 
دربند  دختران و زنان  صورت  هزاران بار به  اصل  همين 
ايران اسيد پاشيده اند، جوانان را به جرم رفتار نامتناسب با 
اوامر حكومتى و يا داشتن رابطه انسانى زندانى كرده اند، 
شالق زده اند، به مسلخ برده اند، سنگسار كرده اند، بدار 
كشيده اند و باز در سايه اين دستورات نازل شده از آسمان 
ندارند  كسى  از  ابائى  و  كرد  خواهند  كنند  اراده  چه  هر 
زيرا حاكم اند، جيره خوار و مزدور دارند، صاحب نفت و 
ثروت هاى اين كاشانه برباد رفته اند و در يك كالم خود 

را اختيار دار اين مردم سيه روز مى پندارند. 
به  را  نكته  اين  قضيه  اهميت  حكم  به  تا  است  شايسته   
بحث اضافه كنيم كه درهم آميختن اين قسم الطائالت 
از  “سوءاستفاده  عبارت  و  “اسراف“  كلمه  با  تكرارى 
انتخابات  برگزارى  از  (پيش  مقطع  اين  در  المال“  بيت 
افزايش  بوى  حرارتى،  چنين  يك  با  و  هشتم)  مجلس 
درگيرى هاى جناحى را به مشام مى رساند و نشانه دور 
همپالكى  براى  پاسداران  سپاه  و  اصولگرايان  برداشتن 

هاى رفرميست و ميانه رو خود مى باشد.
 تأكيدات دوباره بر فريضه دينى امر به معروف و نهى از 
معناى گله مندى از عدم  منكر توسط قشريون رژيم ابداً 
آقاى  چون  ندارد  گذشته  هاى  سال  در  آن  كامل  اجراى 
جنتى و ديگر رهبران جانى جمهورى اسالمى اذعان دارند 
كه هيچگاه در بكارگيرى اين اصل قصورى ديده نشده، 
و وزرات كشور و ارگان نظامى تحت امر اين وزارتخانه 
هاشمى  تكنوكرات  هاى  دولت  در  انتظامى)  (نيروى 
رفسنجانى و اصالح طلب خاتمى بسختى با نوع پوشش 
يا حالت سر و وضع زنان، دختران و پسران جوان برخورد 
مى كردند و با همه قوا به سركوب مطالبات دموكراتيك 

آنان اشتغال داشتند.  
بنيادگرائى  تيپيك  نمونه  و  تندرو  شخصيت  اين  انگيزه   
ملزم  فرمان  منهاى  الذكر  فوق  سخنان  ابراز  از  مذهبى 
ضد  مقررات  بيشتر  رعايت  به  جوانان  بويژه  مردم  كردن 
در  خود  همفكران  تحريك  و  تهييج  حكومتى،  انسانى 
شوراهاى امر به معروف و نهى از منكر و يا ساير نهادها و 
سازمان هاى رژيم به رو در روئى با چهره هاى درجه اول 
و دوم جناح هاى ديگر است. هدف پنهان آنان از بازگوئى 

اين اصل دينى و اجراى منظم تر آن درجامعه، تهديد رقبا 
آنان  منقول  غير  و  منقول  هاى  مايملك  حسابرسى  به 
كسب  مالى  تخلفات  و  ارتشاء  راه  از  خودشان  مانند  كه 
كرده اند، مى باشد. محمود احمدى نژاد نيز حسب االمر 
على خامنه اى بارها گفته هاى مشابهى را بزبان رانده. 
اين نوع متد تبليغى مرعوب گرانه چه قبل و چه هنگام 
را  خود  كاربرد  حاكم  نظام  فرمايشى  انتخابات  برگزارى 
داشته و اكثر مواقع اصولگرايان و گاهًا هم محافظه كاران 
واقع گرا ( طيف خاتمى و باند هاشمى رفسنجانى) از اين 

شكل تبليغات سود جسته اند.
(2)                            

از  نهى  معروف  به  امر  بحث  است  سال  سى  قريب   -  
ها،  دانشگاه  مدارس،  كارخانجات،  ها،  كارگاه  در  منكر 
جانب  از  جمعى  هاى  رسانه  و  جرائد  مطبوعات،  ادارات، 
حكومتگران و زندانبانان كشور تكرار مى گردد و گوش 
همگان از اين مزخرفات پر است، اما آنچه درحال حاضر 
هاى  موعظه  و  پند  آزارد،  مى  را  ها  دل  پيش  از  بيش 
بى شرمانه سران طراز اول رژيم مبنى بر اسراف نكردن 
كه  هنگامى  درست  آنهم  غذائى  مواد  مصرف  در  مردم 
فقر و فالكت توده هاى كارگر و زحمتكش سر به فلك 
زده و دم به ساعت وضعيت زندگى ايشان رو به وخامت 

مى گرايد. 
چه  پرسيد،  حاكم  طبقه  رهبران  بقيه  و  جنتى  از  بايستى 
ها  ميليون  آيا  كنند؟  مى  روى  زياده  خوردن  در  كسانى 
تعويق  به  ها  ماه  ناچيزشان  دستمزدهاى  كه  كارگرى 
ها  ماه  محتاجند،  فرزندانشان  شب  نان  براى  و  مى افتد 
اجاره  پرداخت  توان  نمى بينند،  را  مرغ  و  گوشت  رنگ 
خانه هايشان را ندارند، اگر خود و خانواده هايشان مريض 
شوند توانائى مراجعه به پزشك و خريد دارو را ندارند، قادر 
تهيه  را  دلبندانشان  لزوم  مورد  البسه  و  پوشاک  نيستند 
فرزندانشان  تحصيل  ادامه  از  مانع  زندگى  فشار  از  كنند، 
مى شوند و خالصه با ده ها درد و مصيبت بدتر دست به 
گريبانند، يا شما و طبقه سرمايه دار ايران كه از حاصل 
و  ويالها   ( بگيران  مزد  و  كارگران   ) آنها  زحمت  و  رنج 
درون  و  بيرون  نماى  تزئين  براى  و  ايد  ساخته  كاخ ها 
منازلتان گرانقيمت ترين سنگ ها را از ايتاليا و كشورهاى 

اروپائى وارد مى كنيد.  
 امر به چه و نهى از چه؟ آيا بانى ناهنجارى ها و معضالتى 
همچون فحشا و تن فروشى، دزدى، قتل و... در جوامع 
گوناگون از جمله ايران  (محكومين) هستند يا رژيم هاى 
سرمايه دارى (طبقات حاكم) !؟ آيا شكاف طبقاتى، تورم، 
گرسنگى، فقر و تنگدستى انسان ها را به بزهكارى مى 
كشانند، يا آزادى هاى فردى، سياسى و مدنى؟ آيا مايه 
تحميل  در  كشور  يك  شهروندان  وخوشبختى  سعادت 
برابرى،  عدالت،  اجراى  يا  است  آنان  به  مذهبى  قوانين 

تقسيم عادالنه ثروت وتأمين رفاهيات زندگى؟ 
 در اثر برنامه هاى اقتصادى شما (نئوليبراليسم) و طبقه 
بورژوازى ميليون ها كارگر اخراجى و بيكار در كشور وجود 

دارند، آيا كسى هست بگويد اين خيل عظيم 
بى درآمد براى امرار معاش خود و افراد تحت 
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شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

  اين شماره جهان امروز  به دليل كثرت مطالب
 در 16 صغحه منتشر مى شود.

نيمه اول بهمن ماه 1386- نيمه اول فوريه 2008

كدام  بريزند؟  سرشان  بر  خاكى  چه  بايد  تكفل 
وجود  مستقيم  مسئول  توليدى  نظام  و  سيستم 
كودكان خيابانى، كارتن خوابى، اعتياد، فساد و 

تن فروشى است؟
را  دوم  مقام  و  نفت  ذخائر  بزرگترين  مملكت  اين  وقتى 
ده  چرا  دارد  جهان  در  طبيعى  گاز  ذخائر  داشتن  بخاطر 
ها نفر از شهروندانش از سرما جان مى سپارند؟ «شايان 
ذكر است با وجود بهره مندى ايران از منابع عظيم گاز 
سال هاست مصارف داخلى اين كشور از خارج تأمين مى 
گردد!» دالئل اين مشكل به استاندارد نبودن شبكه هاى 
گاز رسانى، به صادرات روزانه ميليون ها متر مكعب از اين 
ماده و به بى كفايتى مديران وزارت نفت يا شركت ملى 
گاز برمى گردد نه مصرف بى رويه آن در فصل زمستان 

و موقع برودت هوا. 
از  اطرافيان  و  ها  زاده  آقا  شماها،  از  غير  كسانى  چه 
ثروت  بر  شمائيد  اين  مى كنند؟  سوءاستفاده  بيت المال 
حاصل  ملى  درآمدهاى  ايد،  انداخته  چنگ  سرزمين  اين 
از فروش منابع آن را به غارت مى بريد، پول چپاول شده 
مردم را به بانك هاى خارج كشور مى فرستيد و يا با آن 
سرمايه  مليتى  چند  بزرگ  هاى  شركت  و  ها  كمپانى  در 

گذارى مى كنيد. 
(3)                             

 - نكته بعدى در مورد صحبت هاى آقاى جنتى امر به باز 
داشتن مردم از “ اعتراض” است. وى خطاب به متوليان 
شوراهاى ياد شده گفت: “ در موعظه هايتان مردم را به 
كنيد.”  توصيه  نظمى  بى  از  جستن  تبرى  و  نظم  رعايت 
سپردن اين تكليف به شوراهاى امر به معروف و نهى از 
منكر در اين ماه (محرم) بدون ترديد تالشى  بهدف آرام 
دولت  تدبير  سوء  به  نسبت  تهيدستان  اعتراضات  كردن 
بيكارى  و  گرانى  صعودى  سير  با  مقابله  در  نژاد  احمدى 
اسالمى  جمهورى  ليدرهاى  نظر  از  جاريست.  سال  در 
گردهمآيى و تجمعات مختص به اين ايام فرصت مناسبى 

منع  علنى  نارضايتى  ابراز  از  را  مردم  تا  دهد  مى  بدست 
نمايند و باز با وعده هاى توخالى آنان را مدتى بفريبند. « 
به هنگام حاد شدن مسئله افت فشار گاز و باال رفتن قيمت 
نان و متعاقب آن پيچيدن صداى نارضايتى در استان هاى 
شرقى،  آذربايجان  مازندران،  گيالن،  اردبيل،  كردستان، 
آذربايجان غربى و ساير نقاط كشور، دولت و وزير نفت از 
ترس ريختن توده هاى عاصى به خيابان ها بطور رسمى 
از شهروندان ايران معذرت خواهى كردند و قول دادند اين 

بحران را در اسرع وقت برطرف نمايند.»  
 قطع نظر از بلندتر شدن گام هاى جناح اصولگرا در تحميل 
فشارهاى سياسى به اصالح طلبان و ميانه روهاى رژيم و 
تهديد مهره هاى برجسته و كليدى اين جناح ها به اميد 
پا پس كشيدن از فعاليت هاى انتخاباتى مجلس هشتم، 
معروف  به  امر  شوراهاى  همايش  اولين  برگزارى  اساسًا 
نقشه  تحليل  و  تجزيه  نيت  به  تبريز  در  منكر  از  نهى  و 
كردن  سرد  براى  سركوب)  دوم  (موج  جديد  هاى  عمل 
اعتراضى  هاى  حركت  مهار  و  جامعه  غليان  و  جوشش 
صورت پذيرفت. اين استراتژى در واقع جزو اهداف همه 
جناح هاى متعارض جمهورى اسالمى عليرغم اختالفات 
نظرى آنها بر سر نحوه حكومت داريست. ويژگى دادن و 
سمت دهى به كار و فعاليت شوراهاى مذكور در ايندوره 
دال بر تخصيص امكانات مالى و نيروى انسانى فراوانترى 
با  ها  مخالفت  سركوب   بهدف  گذشته»  با  قياس  «در 

اصول اعتقادى و ايدئولوژيك نظام حاكم است. 
با  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  ستاد  رييس  نشست 
شرقى،  آذربايجان  استان  مركز  در  ذيربط  شوراهاى 
هم  فقيه،  ولى  سوى  از  العملى  دستور  ارائه  حقيقت  در 
مسلكان و همقطارانش به اعضاى آن شوراها و همچنين 
قواى قهريه (سپاه، بسيج، لباس شخصى ها و نيروهاى 
انتظامى) در برخورد شديدتر با معترضين بود. اين همايش 
تداوم كوشش هاى هميشگى رژيم منتها اينبار بصورت 
همه جانبه تر در راستاى به زير ضرب كشيدن جنبش هاى 

كارگرى، زنان و دانشجويان و متوقف ساختن روند روبه 
رشد مبارزات كنونى عليه ساختارهاى زيربنائى و روبنائى 
اين جامعه طبقاتى از طريق دستگيرى و به زندان افكندن 
فعالين جنبش هاى راديكال اجتماعى است. مطمئنًا آزار 
اماكن  و  معابر  در  جوان  دختران  و  زنان  عريانتر  اذيت  و 
عمومى و افزايش اعدام ها در مالء عام از اولويت هاى 
كارى اين شوراها، نيروهاى مسلح و قوه قضائيه در آتيه 

خواهند بود. 
با سوختن برگ اصالحات بورژوائى و شكست راهكارهاى 
همت  با  دارى  سرمايه  اسالمى-  رژيم  رفرميست  جناح 
اعتراضى  هاى  جنبش  درون  در  سوسياليستى  گرايش 
انديشيد.  خواهد  ديگر  اى  چاره  حاكميت  كه  بود  معلوم 
قواى  بر  اصولگرايان  و  پاسداران  سپاه  شدن  چيره 
حاكم  طبقه  كه  نمود  آشكار  همگان  بر  مقننه  و  مجريه 
مى خواهد با نظامى كردن فضاى كشور و باال بردن ميزان 
وحشيگريش بر بحران داخل چيره گردد ولى در يكى دو 
خويش  مراد  به  نتوانستند  كردند  سعى  هرچه  اخير  سال 
برسند با اين وصف باز هم زور خود را خواهند زد. همايش 
واقعيت  اين  بر  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  شوراهاى 

كامًال صحه مى گذارد.       
 در اين اوضاع و احوال پاسخ به “چه بايد كرد؟“ تالش 
سوسياليست  و  كارگرى  چپ  گرايش  روزى  شبانه 
كارگران  تر  وسيع  چه  هر  اعتراضات  سازماندهى  براى 
پشتيبانى  با  تنها  است.  سراسرى  سطح  در  محرومان  و 
و  كارگرى  جنبش  از  دانشجويان  و  زنان  جنبش هاى 
و  زنان  مبارزات  با  كارگرى  جنبش  فعاالن  مساعى 
دانشجويان تمامى نقشه هاى حاكمين عقيم مى ماند و 

اين ظلمت بخاک سياه خواهد نشست. 

                   نيمه دوم ژانويه 2008



شماره  202 - صفحه 15    جهان امروز

اطالعيه كميته مركزى كومه له
 به مناسب جانباختن ابراهيم لطف الهى

  توسط شكنجه گران اداره اطالعات شهر سنندج

روز 26 ديماه آدمكشان رژيم جمهورى اسالمى در زندان اداره 
اطالعات شهر سنندج مرتكب جنايت هولناک ديگرى شدند و 
يك جوان دانشجو را تنها به جرم عقايد و اهداف سياسيش زير 

شكنجه به قتل رساندند.
سالن  از  خروج  از  بعد  ديماه  م   16 روز  الهى  لطف  ابراهيم 
اداره  ماموران  توسط  سنندج  شهر  نور  پيام  دانشگاه  امتحان 
اين  در  اداره  اين  گاههاى  شكنجه  به  و  ربوده  اطالعات 
شهرمنتقل گرديد. مدت ده روز ابراهيم لطف اللهى جوان 23 
ساله تحت بيرحمانه ترين شكنجه ها قرارگرفت و آدمكشان تا 
آخرين دم دست از سر وى برنداشتند تا سرانجام تن رنجورش 
برگ  ترتيب   بدين  باخت.  جان  و  داد  دست  از  مقاومت  تاب 

ديگرى بر پرونده سرتا پا جنايت اين رژيم افزوده شد.
محكوم  بشدت  را  كشى   انسان  اين  كومله  مركزى  كميته 
مى كند و اطمينان دارد كه سرانجام قاتلين ابراهيم لطف الهى 
سراسر  در  و  كردستان  در  خاسته  بپا  مردم  عدالت  دادگاه   در 
در  كه  ديگرى   جنايات  همه  و  جنايت  اين  سزاى  به  ايران 

دوران حاكميت سياه خود مرتكب شده اند خواهند رسيد.
خانواده  به  قلب  صميم  از  دلخراش  واقعه  اين  بمناسبت  ما   
شهر  مبارز  مردم  همه  و   او  دوستان  جانباخته،  عزيز  اين 
سنندج  تسليت مى گوئيم و خود را در غم و اندوه آنان سهيم 

مى دانيم.
كميته مركزى كومه له

27 ديماه 1386     /  17 ژانويه 2008

نيمه اول بهمن ماه 1386- نيمه اول فوريه 2008

چهارم بهمن روز بزرگداشت كارگران جانباخته است. 
اين روز به مناسبت چهارم بهمن 1382 و جان باختن 
مهدوى،  رياحى،  آباد  خاتون  معدن  مبارز  كارگران 
سرمايه  مسلح  نمايندگان  بدست  مومنى  و  جاويدى 
همكاران  همراه  كارگران  اين  است.  شده  نامگذارى 
و افراد خانواده هاى خود براى حفظ شغلهاى خود به 
تجمعى اعتراضى و مسالمت آميز دست زده بودند و 
جنايتكارانه مورد هجوم و تيراندازى پليس قرار گرفتند. 
من، در كنار بقيه كارگران حق خواه و معترض، ياد 
همه جانباختن كارگرى را بزرگ مى دارم و به طبقه 
از  و  كارگرى  جانباختگان  گرامى  خانواده هاى  خود، 
جمله خانواده محترم جانباختگان خاتون آباد تسليت 
نمايندگان بى رحم سرمايه دارى  مى گويم و جنايات 

را محكوم مى نمايم.

كارگران!
صاحبان سرمايه و نمايندگانشان تنها زمانى مى توانند 
ما را اينگونه به خاک و خون بكشند كه بطور پراكنده 
و يا بخش بخش دست به اعتراض بزنيم و از پشتيبانى 
اگر  نشويم.  برخوردار  كارگرى  بخشهاى  ساير  موثر 
نظام سرمايه دارى اينگونه راحت و بى محابا به روى 
نمايندگان  اگر  مى گشايد،  آتش  ما  هاى  هم طبقه ئى 
كارگرى را بدون هراس از عكس العمل ساير كارگران 
فعالين  مى دهد  جرات  خود  به  اگر  و  مى كند  اخراچ 
كارگرى را زندانى كند به اين دليل است كه ما هنوز 

در تشكالت كارگرى 
سازماندهى  را  خود 

براى  خود  كنونى  تالش هاى  ما  اگر  نكرده ايم. 
سازمادهى توده ئى و كارگرى را به سرانجام نرسانيم 
دفاع  خود  برحق  مطالبات  از  منفرد  صورت  به  و 
از  جنايتكارانه ئى  اعمال  چنين  تكرار  احتمال  نمائيم، 
جانب نمايندگان مسلح سرمايه دارى وجود دارد. بايد 
به خاطر داشت كه دستاوردهاى تاكنونى ما كارگران 
قهرمانى  از  مملو  و  رنج  پر  خونين،  مبارزه ئى  حاصل 
و  دستاورد  اين  حفظ  براى  است.  امروز  تا  گذشته  از 
استفاده از آنها در مبارزه طبقاتى خويش سازمان يابيم 

و تشكالت طبقاتى و نيرومند كارگرى را بسازيم.

بار ديگر ضمن محكوم كردن كشتار همرزمان خود 
آن  خانواده هاى  به  تسليت  عرض  و  آباد  خاتون  در 
عزيزان بر اين اميدم كه سازمان يابيم و با استفاده از 
تشكلهاى خود به خواستهايمان برسيم و از اين طريق 

دست سركوبگران را كوتاه نمائيم.

زنده باد اتحاد و همبستگى طبقاتى 
كارگران

محمود صالحى 4 بهمن 1386
بيمارستان توحيد سنندج

 

پيام محمود صالحى به مناسبت
 كشتار كارگران مس خاتون آباد

"پشتنگ  منطقه  در   1341 سال  عزيز"  كاک  "بهمن  به  معروف  جوانميرى  بهمن 
زهاب" از توابع كرمانشاه چشم به جهان گشود. او  تحصيالت خود را تا سوم راهنمايى 
ادامه داده و همزمان با آغاز انقالب، وارد صفوف اعتراضات مردم كرمانشاه شده و به 

فعاليتهاى سياسى روى آورد.

حضور در ميدان مبارزات سياسى، رفيق بهمن را به انسانى فعال و آگاه به مسائل روز 
تبديل كرد و از وى انسانى مبارز و خستگى ناپذير ساخت.

شمار  و  اش  خانواده  همراه  به  بهمن  رفيق  عراق،  و  ايران  ارتجاعى  جنگ  جريان  در 
در  عراق  خاک  به  ورود  از  پس  و  شده  آواره  كرمانشاه  مرزى  مناطق  مردم  از  زيادى 

اردوگاه "التاش" در منطقه "رمادى"ساكن مى شوند.

امنيتى  وضعيت  دليل  به  و  سال 2003  مارس  ماه  در  عراق  به  آمريكا  حمله  دنبال  به 
كمپ  به  اش  خانواده  و  بهمن  رفيق  جمله  از  اردوگاه  اين  ساكنين  "التاش"،  اردوگاه 

"باريكه" در كردستان عراق منتقل شدند.
بهمن جوانميرى در طول سالهاى آوارگى به كارگرى و سيم پيچى موتور مشغول بود 
و در ميان ساكنين اردوگاههاى رمادى و باريكه انسانى قابل اعتماد و يار و ياور مردم 

اين اردوگاهها بود.

رفيق بهمن در سال 1980 با كومه له آشنا شده و پس از آن به دليل هم سويى با 

سياستهاى كومه له و اعتقاد عميق به كمونيسم و مبارزه 
برقرار  تشكيالتى  رابطه  كومله  با  سال 1983  از  طبقاتى، 
كرده و به عنوان يكى از هواداران فعال كومه له، به تبليغ 
نيز  مرگش  زمان  تا  و  پرداخت  كمونيستى  سياستهاى 

خستگى ناپذير به مبارزه اش ادامه داد.
بهمن جوانميرى به بيمارى قلبى مبتال بودند و پزشكان  

توصيه كرده بودند كه براى معالجه بايد به ايران يا يكى از 
كشورهاى اروپايى برود، اما به دليل مسائل امنيتى اين امكان براى رفيق بهمن وجود 

نداشت.

بهمن روز 16 ژانويه 2008 به دليل تشديد بيمارى قلبى به بيمارستان سليمانيه منتقل 
شد و پس از 4 روز بسترى شدن در اين بيمارستان، متاسفانه روز پنجشنبه 19 ژانويه 
قلب ماالمال از عشق به آزادى و برابرى رفيق بهمن براى هميشه از طپش باز ايستاد 
و جسدش با حضور پرشور جمعى از پيشمرگان كومه له، اعضاى خانواده و دوستانش در 

گورستان "كالر" به خاک سپرده شد.

ما ضمن اظهار تاسف از مرگ نابهنگام بهمن جوانميرى، درگذشت وى را به خانواده، 
بستگان، دوستانش و ساكنين اردوگاه"باريكه" تسليت گفته و خود را در غم و اندوه از 

دست دادن وى سهيم مى دانيم.

گرامى باد ياد و خاطره  بهمن جوانميرى هوادار فعال و دلسوز كومه له 
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جهان امروز

موج سرما و برف زمستانى مزيد بر علت شد و بر رنج مردم 
از  بيش  اخير    هاى  هفته   در  ايران  دردمند  و  زحمتكش 
پيش افزود. انگار   بر مردم “مقدر” شده  است كه  نبايد دمى 
را و نفسى از سر آسودگى بردارند و بايد همچنان زندگى 
را با گرفتارى از پى گرفتارى طى بكنند! انگار كه  وضعيت 
استبداد  و  خشونت  زندگى،  گران  بار  اقتصادى،  فالكتبار 
راه   هم از  شديد  سرماى  نبودند كه   كم  سياسى  اختناق  و 
رسيد و اندک رمق و گرماى ميليون ها خانوار را درربود و 

زندگى بخش هاى وسيعى از كشور ايران را به  
فلجى كشاند. اين برف و سرما همچون «بالئى 
ويرانگر» كه  واقعا مى توانست جلوه اى از زيبائى 
عرصه   و  نازل  باشد،  رنگ  هفت  طبيعت  اين 
چنبره   در  را  گرفتار  مردم  و  تر  تنگ  را  زندگى 
خود بيش از پيش پيچاند. همچنان كه  گرماى  
تابستان ها آنها را ذله  مى كند يا سيالب هاى 
بهارى هستى بخش هاى وسيعى از مردم بى پناه  

سيالب زده  را به كام خود مى بلعد. 
بنا به  گزارشات منتشره  از سوى خود ارگان هاى 
دولتى در طى روزهاى گذشته  بيش از دويست 

سپرده اند.  جان  گرفتگى  گاز  و  سرمازدگى  اثر  بر  تن 
بدنبال  كه   آنست  از  حاكى  منتشره   خبرهاى  همچنين 

و  گاز  بويژه   سوختى،  مواد  شديد  كمبود  و  سرما  موج  اين 
شيفت  شديد  افت  با  بسيارى  صنعتى  واحدهاى  گازوئيل 
توليد  خطوط  كامل  قطع  به   بعضا  و  روبرو  كارى  هاى 
و  سوخت  شديد  كمبود  همين  ديگر  سوئى  از  رسيده اند. 
ناتوانى شبكه هاى سوخت رسانى تأثيرات مستقيمى را بر 
نان  جمله   از  خوراكى  مواد  درصدى  دويست  شدن  گرانتر 

شير و تخم مرغ گذاشته  است.
آنچنان  بحرانى  وضعيت  اين  ابعاد  روزها  اين  طى  در 
گسترده  شد و دامنه  اعتراضات آنچنان فراگير توسعه  يافت 
كه  حاكمان جمهورى اسالمى را به  دست و پا انداخت، تا 
بازهم با رياكارى و وعده  و وعيد توخالى، مردم را آرام و 
شانه  خود را از زير بار مسئوليت اين وضعيت بحرانى بوجود 

آمده  كه  خود مسبب اصلى آن هستند، خالى كنند. 
اين فقدان مواد سوختى و گرانى سرسام آور مواد خوراكى 
همچنين  و  توليد  خطوط  قطع  از  ناشى  هاى  بيكارى  و 
قطع طوالنى مدت برق و از كارافتادگى شبكه هاى فرسوده  
مردم  ها  ميليون  زندگى  ساكن  به   ابتدا  آبرسانى  ناتوان  و 
كارگر و زحمتكش و اقشار تهيدست جامعه  را مورد تهديد 
گران  بار  اين  سنگينى  و  داد  خواهد  قرار  جدى  تنگناى  و 
همچنان بر دوش اين اكثريت محروم قرار خواهد گرفت. 
و  دست  مصائب  اين  با  بايد  حالى  در  عظيم  اكثريت  اين 
پنجه  نرم كنند و بايد كمر خود را زير بار خردكننده  فشار 
اقتصادى مداوم نگه بدارند، كه  كشورشان داراى يكى از 
و  طبيعى  هنگفت  و  بيشمار  ثروت  و  ذخاير  ترين  عظيم 

انسانى است. بدون شك اگر حكومتى عدالتخواه  و مردمى 
رفاه  و  آرامش  با  توام  زندگى  شد  مى  بود،   مى  كار  در 
همگانى ـ براى جمعيتى بمراتب بيشتر از جمعيت كنونى 

ـ را تأمين كرد.
عوارض  و  تبعات  از  كه   طبيعى،  بالى  يك  نه   اين  بارى، 
بسيار زيانبار سوءمديريت، سياست هاى غارتگرانه  و حاصل 
بى تفاوت بودن به  زندگى ده ها ميليون مردم اين جامعه  
جمهورى اسالمى  بزرگترى به   اسم  است. ناشى از بالى 

است  حكومتى  عملكرد  و  حاصل  است. 
كه  قريب سه  دهه  اختاپوس وار بر ثروت 
توان  همه   با  و  است  انداخته   چنگ  جامعه   اين  هنگفت 
رياكارى و شرارت بى حد و حصر خويش براى بقاى خود، 
به  قيمت منكوب كردن ده ها ميليون مردم رنج كشيده  در 
تالش است. گرانى سرسام آور و مهار ناشدنى، افت پيوسته  
سطح درآمد عمومى، كمبود آب آشاميدنى، كمبود و گاها 
فقدان مواد سوختى و در دسترس نبودن آن براى عموم، 
آن،  ناپذيرى  مسئوليت  و  عمومى  خدمات  نازلترين  ارائه  
خاص  عمومى  هاى  نيازمندى  و  حوايج  تأمين  در  ناتوانى 
نيست.   و  نبوده   سرما  موج  آمدن  و  مخصوص  برهه   اين 
بند  به   آن  عمر  كه   است  مداومى  و  پيوسته   امر  يك  اين 
ناف جمهورى اسالمى گره  خورده  و تا حال هر روزه  ابعاد 
وسيع ترى يافته  و سير صعودى را طى مى كند. واقعيت 
امر آنست كه  اينان تنها در فكر سيراب كردن عطش دم 
افزون و پيوسته  خود داير بر غارت و چپاول ثروت هنگفت 
جامعه  هستند و در عمل ناعادالنه ترين و جنايتبارانه  ترين 
سياست هاى قرون وسطائى عقب مانده  خود را بر مردم 
كشور تحميل كرده اند. واقعيت امر نشان مى دهد كه  اين 
كارنامه  از تبعات الجرم “اقتصاد اسالمى”، از سياست ها 
دست اندركاران  و  سران  عينى  و  واقعى  عملكردهاى  و 
موج  آمدن  به   ربطى  هيچ  اين  و  است  اسالمى  جمهورى 
و  است  كرده   عمل  آن  از  مستقل  و  ندارد  كنونى  سرماى 

همچنان اينگونه  در راه  است.
خانمان  هاى  سياست  اين  واقعى  و  اصلى  كوالک  آرى، 
جامعه   اعماق  تا  آن  سوز  استخوان  سوز  كه   است  برباده  

ناصر امين نژاد

سرما رفتنى است، كوالک جمهورى اسالمى گريبانگير است!
و  محروم  مردم  ميليون  دهها  گريبان  و  كرده   رخنه  
تا  است.  گرفته   به سختى  پيوسته   را  جامعه   ستمديده  
گرفته   گروگان  به   را  جامعه   زندگى  ها   سياست  اين 
و   داشت  نخواهد  وجود  روشنى  چشم انداز  باشد، 
گرديد.  نخواهد  حاصل  عمومى  زندگى  در  بهبودى 
از  گران  هاى  خرسنگ  اين  برداشتن  نجات  راه   تنها 
است.  جامعه   اين  تاريخى  پيشرفت  و  تكامل  راه   سر 
همگانى  همت و اراده   گرو  تنها در  دگرگونى  تغيير و 
و  توان  بر  تكيه   با  كه   مردمى  دارد،  قرار  مردم  همين 
برساند.   سرانجام  به   را  مهم  اين  خود  واقعى  حضور 


