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در صفحه 8  در صفحه 5 

به اطالع مى رسانيم كه كنگره سيزدهم كومه له در روزهاى نيمه اول مرداد ماه 1387 برابر 
با نيمه دوم ماه ژوئيه 2008 ميالدى همزمان در دو مكان، در خارج كشور و در كردستان 
عراق كه از طريق شبكه ارتباط اينترنت به هم مربوط شده بودند،  برگزار گرديد و بعد از 
5 روز كار فشرده با موفقيت پايان يافت.                                          در صفحه 2 

پيام كنگره سيزدهم كومه لهاطالعيه پايانى كنگره سيزدهم كومه له 
 به زندانيان سياسى
 و خانواده هايشان!

پيام كنگره سيزدهم كومه له
 به خانواده جانباختگان!

در صفحه 3 

در صفحه 4 

            مسئله هسته اى
 و مقاصد طرف هاى درگير    

تحريم  با  ارتباط  در  اروپا  اتحاديه  تصميم  بدنبال 
مالى- تجارى ايران، ممنوعيت فعاليت بانك ملى 
از  تعدادى  در  رژيم  دارايى هاى  شدن  مسدود  و 
اطاعت  عدم  تالفى  به  كه  اروپايى  هاى  بانك 
گرفته  غرب  دنياى  از  اسالمى  جمهورى  سران 
جهان  صنعتى  غول  هشت  خارجه  وزراى  شد، 
موسوم به “G8  “ (آمريكا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، 
ايتاليا، روسيه، ژاپن و كانادا)  متفقا به رهبران ايران 

بخاطر ادامه غنى سازى اورانيوم هشدار دادند. اين كشورها در گردهمايى روز جمعه 
هفتم تيرماه در كيوتوى ژاپن، اكيدا خواستار توقف فعاليت هاى هسته اى ايران و نيز 

دست برداشتن كره شمالى از ساخت تسليحات اتمى شدند.

انتقال  سرمايه  و شرايط 
كار و زيست  كارگران

سرمايه دارى براى  جبران كاهش 
در نرخ سود،  حيطه  بازاريابى براى 
گسترش  را  خود  كاالهاى  فروش 
توليد   زيادى  كاالهاى  مى دهد، 
مى كند  و به  بازارهاى مختلف در 
مى دارد   ارسال  جهان  نقاط  اقصاء 
و براى كسب  سود بيشتر سرمايه 
خود را  به  كشورهاى  كه  داراى 
مواد  وفور  و  ارزان   كار   نيروى 

خام  هستند،  انتقال  مى دهد. 

 فارک
 و 
چشم انداز
 مبارزه
 طبقاتى
در كلمبيا

ديكتاتورى مذهبى
 و آسيب هاى اجتماعى  

و  سابقه  بى  گسترش  از  مذهبى  ديكتاتورى  حاكميت  تحت  ايران  جامعه 
جامعه  موجود  واقعيت  برد.  مى  رنج  عميقا  اجتماعى  هاى  آسيب  فاجعه آميز 
سياست هاى  اعمال  با  اسالمى  رژيم  كه  است  حقيقت  اين  گواه  ما  كنونى 
سوى  از  كه  توسعه  پنج ساله  برنامه هاى  چارچوب  در  نئوليبراليستى  مخرب 
نهادهاى مالى بين المللى وابسته به امپرياليسم همچون بانك جهانى و صندوق 
بين المللى پول ديكته مى شود و نيز تحميل سرگوبگرانه ارزش هاى واپسمانده 
مذهبى و فرهنگ قرون وسطايى خود بر جامعه بويژه بر گروه هاى سنى جوان، 
جامعه ايران را به ورطه اى فاجعه آميز و خطرناک، كه جامعه شناسان آن را 
وضعيت «آنوميك» مى نامند، فروغلتانده است.                    در صفحه 10           

از  بيش  با  فارک  مبارزات 
ريشه  سابقه  سال  چهل 
اقتصادى  عميق  علل  در 
جمله  از  اجتماعى  و 
كشور،  ماندگى  عقب  
تمركز امالک و زمين هاى 
دست  در  كشاورزى 
ستم  زمينداران،  و  مالكين 
بر دهقانان فقير و كارگران 
و نتايج ناگوار سرمايه دارى 
فاسد هم چون مواد مخدر، 

فقر و فالكت دارد.
در صفحه 9  
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به اطالع مى رسانيم كه كنگره سيزدهم كومه له در 
روزهاى نيمه اول مرداد ماه 1387 برابر با نيمه دوم 
در  مكان،  دو  در  همزمان  ميالدى  ژوئيه 2008  ماه 
خارج كشور و در كردستان عراق كه از طريق شبكه 
برگزار  بودند،   شده  مربوط  هم  به  اينترنت  ارتباط 
گرديد و بعد از 5 روز كار فشرده با موفقيت پايان 

يافت. 
در اين كنگره اعضاى كميته مركزى كومه له، نمايندگان 
مختلف  مناطق  و  شهرها  از  مخفى  تشكيالت 
كردستان، نمايندگان اعضاى بخش تشكيالت علنى 
تشكيالت  اعضاى  نمايندگان  پيشمرگ،  نيروى  و 
خارج از كشور حزب كمونيست ايران و دهها تن 
داشتند.  شركت  ناظر  عنوان  به  حزب  اعضاى  از 
كنگره با سرود انترناسيونال و يك دقيقه سكوت به 
ياد جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم كار خود را 
آغاز كرد.  در ابتدا با ارائه گزارش پروسه انتخابات 
نمايندگان كنگره از جانب ناظر كل انتخابات، اعتبار 
كنگره،  سپس  و  رسيد  تصويب  به  نمايندگان  نامه 
يك  انتخاب  و  كنگره  داخلى  نامه  آيين  تصويب  با 

هيئت رئيسه دائم كار خود را پى گرفت.
گزارش  استماع  كنگره  جلسه  دستور  نخستين 
كنگره  منتخب  مركزى  كميته  تشكيالتى  و  سياسى 
12 كومه له بود. پس از ارائه اين گزارش و پاسخ 
به سواالت حاضرين از جانب كميته مركزى، كنگره 
وارد رسيدگى به دستورجلسات تعيين شده گرديد. 
بحث پيرامون گزارش سياسى كميته مركزى كومه له 
كه سرفصل هاى مختلفى را در بر مى گرفت، دستور 
اين  در  كه  مباحثاتى  طى  بود.  كنگره  بعدى  جلسه 
زمينه صورت گرفت، گزارش سياسى تدقيق شد و 
به مثابه يك سند سياسى كه در عين حال محتواى 
با  است،  كرده  منعكس  خود  در  هم  را  كنگره  كار 
نمايندگان  تصويب  به  اتفاق آراء  به  قريب  اكثريت 

رسيد.
اوضاع سياسى عمومى ايران موضوع ديگر بحث هاى 
و  پيشينه  چون  مسائلى  رابطه  اين  در  بود.  كنگره 
علل تاريخى، سياسى و ساختارى بحران اقتصادى 
سعودى  سير  و  تورم  آن،  پيامدهاى  و  عوارض  و 
هايى  بخش  كه  اقتصادى  فالكت  خطر  و  قيمت ها 
از طبقه كارگر و اقشار كم درآمد جامعه را تهديد 
مى كند و نيز ناامنى عميق اجتماعى، موقعيت كنونى 
دولت احمدى نژاد، تداوم بحران بر سر برنامه هاى 
هسته اى رژيم و تالش هاى آن براى بقاء و كسب 
يك موقعيت منطقه اى، مورد بحث و بررسى قرار 

گرفت.
در همين مبحث موقعيت كنونى جنبش كارگرى و 
رشد نسبى آن در ماه هاى اخير و موانع اصلى برسر 
راه همزمانى و سراسرى شدن اين مبارزات، موانع 
سر راه پيشروى جنبش زنان، ارزيابى واقع بينانه از 
ضرباتى كه به جنبش دانشجويى وارد آمده بر متن 
پيشروى هاى اين جنبش، مورد بررسى قرار گرفت 

و جهت گيرهاى سوسياليستى جريان ما در همه اين 
عرصه ها مورد تاكيد مجدد قرار گرفتند.

سياسى  متعدد  مسائل  همچنين  گزارش  اين  در 
اوضاع  روى  بر  بيشتر  تكيه  با  خاورميانه  منطقه 
اين  اصلى  عناوين  جمله  از  شدند.  بررسى  عراق 

موقعيت  بررسى  بحث 
و  سياسى  اصلى  روندهاى 
اجتماعى اين منطقه، جنبش 
عرب،  ناسيوناليسم  اسالمى، 
ناسيوناليسم كرد و حكومت 
و  سياست  كردستان،  محلى 
افق  آمريكا،  دولت  مصالح 
راديكال  و  مدنى  مبارزه 

توده اى در عراق، بودند.
كردستان  سياسى  اوضاع 
از  آن  هاى  ويژگى  و  ايران 
اصلى  مباحث  ديگر  جمله 
رابطه  اين  در  بودند.  كنگره 
روندهاى اصلى موجود در 
جمله  از  كردستان  جامعه 
جنبش  ملى،  ستم  وجود 
ناسيوناليسم  ملى،  ستم  رفع 
آن،  سياسى  احزاب  و  كرد 
جريان ليبرال و اصالح طلب، 
سرانجام  و  اسالمى  جريان 
جريان  اجتماعى  موقعيت 
سوسياليستى بررسى شدند.

براى  كومه له  برنامه 
حاكميت مردم در كردستان 
مباحث  ديگر  جمله  از 

كنگره بود. اين برنامه كه در 
فاصلة كنگره هاى 12 و 13 
 12 كنگره  قرار  اساس  بر  و 
كومه له تدوين و انتشار علنى 
بار  كنگره  اين  در  بود،  يافته 
ضرورت  شد.  طرح  ديگر 
پيشينه  برنامه،  اين  طرح 
سياسى و نظرى و عملى آن، 
اتكاء آن برحاكميت و آراى 
مستقيم مردم،  راه گشايى  آن 
گرايش هاى  همكارى  براى 

در  كردستان  جامعه  در  فعال  اجتماعى  و  سياسى 
بودند  بحث  اين  مختلف  هاى  جنبه  كنونى،  دوره 
كه در كنگره مورد بررسى قرار گرفتند. اين برنامه با 
اكثريت قريب به اتفاق آرا نمايندگان مورد تصويب 
قرار گرفت. قرار بر اين شد كه با توجه به مباحثات 
در  را  الزم  تغييرات  كومه له  مركزى  كميته  تاكنونى 

متن اين سند وارد و آنرا مجددا منتشر نمايد.
كنگره در ادامه مباحث خود به فعاليت هاى سياسى، 
كردستان  جامعه  در  علنى  مبارزاتى  و  اجتماعى 

موانع   تاكنونى،  هاى  بحث  به  اتكاء  با  و  پرداخت 
عملى سر راه گسترش فعاليت هاى علنى و قانونى 
در كردستان را برشمرد و راه هاى غلبه بر اين موانع 

را خاطر نشان كرد.
بازوى  بعنوان  آن  جايگاه  و  له  كومه  مسلح  نيروى 

و  اجتماعى  موانع  كمونيستى،  جريان  يك  مسلح 
مسلحانه  مبارزه  گسترش  راه  برسر  موجود  سياسى 
در  كومه له  پيشمرگ  نيروى  موقعيت  كردستان،  در 
كردستان عراق، از ديگر مباحث كنگره بود كه نسبتا 

به تفصيل به آن پرداخته شد.
حول  خود  مباحث  از  ديگرى  بخش  در  كنگره 
روابط  بررسى  به  مركزى  كميته  سياسى  گزارش 
خارجى كومه له پرداخت. در اين زمينه سه عرصه 

كم و بيش متفاوت را از همديگر تفكيك 

اطالعيه پايانى كنگره سيزدهم كومه له 
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و اصول ناظر بر هر كدام را خاطر نشان كرد. اين عرصه ها 
احزاب  با  روابط  ها،  دولت  با  روابط  از:  بودند  عبارت 
سياسى اپوزيسيون در كردستان ايران و روابط با احزاب 

سياسى در ديگر بخش هاى كردستان.
بخش ديگرى از مباحث كنگره به بررسى موضوع “اعالم فراكسيون 
فعاليت تحت نام كومه له” اختصاص يافت. در اين زمينه اختالف 
به  نظر  گرديدند.  مطرح  رفيقانه  و  سياسى  فضاى  يك  در  نظرها 
از  بعد  چه  و  ايران  كمونيست  حزب  تشكيل  از  قبل  چه  كه  اين 
تشكيل آن و تاكنون نيز، فعاليت تحت نام كومه له در كردستان يك 
واقعيت عينى و انكار ناپذير بوده است، كنگره 13 كومه له انتخاب 
يك  موجوديت  اعالم  براى  له”  كومه  نام  تحت  “فعاليت  عنوان 
همچنين  كنگره  كرد.  ارزيابى  موضوعيت  فاقد  را  سازمانى  اقليت 
در جهت گيرهاى عمومى خود در اين رابطه ضمن تاكيد بر حق 
اقليت تشكيالتى در انتشار نظرات و ديدگاه هاى خود از طريق 
رسانه هاى حزبى، تشكيل اين فراكسيون را غير ضرورى تشخيص 
داد.  از آنجا كه مطابق اساسنامه حزب كمونيست ايران، اين كميته 
مركزى حزب است كه در رابطه با به رسميت شناختن يا عدم به 
رسميت شناختن اين فراكسيون تصميم مى گيرد، كنگره از كميته 
مركزى حزب درخواست نمود كه در اولين پلنوم خود اين موضوع 
را مورد بررسى قرار داده و موضع رسمى تشكيالت را در سطح 

علنى اعالم نمايد.
به  را  كومه له  سيزدهم  كنگره  مباحث  كليه  كه  مشتركى  حلقه 
در  سوسياليستى  استراتژى  مبانى  بر  تاكيد  مى كرد  وصل  همديگر 
مجموع تحليل ها و نتيجه گيرهاى عملى از آنها بود، بدين معنا 
كه جريان ما منافعى جدا از منافع طبقه كارگر و مردم زحمتكش 
ندارد. در اين ديدگاه طبقه كارگر مى تواند و شايسته آن است كه 
قدرت سياسى را از طريق پيگيرى اين استراتژى سياسى به دست 
بگيرد و كليه موانع، عينى و عملى حركت بسوى برپا داشتن يك 

جامعه سوسياليستى را برطرف نمايد. 
كنگره همچنين پيام هايى را خطاب به خانواده هاى جانباختگان 
كومه له و حزب كمونيست ايران و نيز به زندانيان سياسى صادر 

نمود. 

از  نفر   19 مركزى،   كميته  انتخابات  به  مربوط  مبحث  در  كنگره 
اعضاى خود را بعنوان كميته مركزى آينده كومه له انتخاب نمود. 

اسامى انتخاب شدگان عبارتند از: 
هلمت احمديان، مظفر پاكسرشت، رئوف پرستار، عيسى جمشيدى،  
بارزان حسن پور، حسن رحمان پناه، عثمان رمضانى، رشيد رزاقى، 
عليزاده،  ابراهيم  صالحى،  احمد  شعبانى،  فرهاد  شمسى،  حسن 
احمد عزيزپور، محمد كمالى، اختر كمانگر، صالح مازوجى، سروه 

ناصرى، رحمان نجات و اديب وطن دوست. 

كنگره سيزدهم كومه له در يك جلسه اختتاميه رسمى با حضور 
روز   5 از  پس  هايشان  خانواده  و  كومه له  پيشمرگان  از  جمعى 
كنگره  در  كنندكان  شركت  داد.  پايان  را  خود  كار  فشرده  فعاليت 
چه  كه  رفقايى  كليه  از  را  خود  قدردانى  رئيسه  هيئت  طريق  از 
در خارج كشور و چه در كردستان دست اندركار تامين امنيت و 

تداركات زيستى و فنى كنگره بودند اعالم نمودند.
مباحث اين كنگره در اشكال  مختلف نوشتارى، صوتى و تصويرى 
خواهد  عمومى  افكار  اطالع  به  جزئيات   در  و  نزديك  آينده  در 

رسيد. 
كميته مركزى كومه له

سازمان كردستان حزب كمونيست ايران
11 مرداد ماه 1387 

1 اوت 2008 

 
خانواده عزيز جانباختگان كومه له

  و حزب كمونيست ايران!
 

كنگره سيزدهم كومه له با يك دقيقه سكوت به ياد و خاطره 
همسنگران  و  شما  فرزندان  كه  كرد  بكار  آغاز  عزيزانى 
انسان  رهايى  و  آزادى  راه  ناپذير  خستگى  رزمندگان  ما، 

استثمارشده و ستمديده بودند. آنها ستارگانى بودند كه درخشيدند و راه رهايى بشريت 
را روشنى بخشيدند.

آنها ياران و همرزمان عزيز ما بودند كه در صف مبارزه كارگران و مردم آزاديخواه و در 
سنگرهاى مبارزه جنبش انقالبى كردستان استوارانه در مقابل نيروهاى سركوبگر و اشغالگر 
نظم  ظلمت  در  كه  بودند  نورى  عزيزان  اين  باختند.  جان  و  ايستادند  اسالمى  جمهورى 
وارونه جامعه بر عليه صاحبان زور و قدرت، درخشيدند و راه مبارزه را به سوى آينده اى 

بهتر و شايسته زندگى براى ستمديدگان جامعه هموار كردند. 
اگر امروز اين عزيزان جانباخته، در كنگره ما و در جمع خانوادگى شما نيستند، اما يادشان 
مردم  و  كارگر  طبقه  روزانه  مبارزه  و  رزم  در  و  ما  همه  قلب  در  انسانيشان  آروزهاى  و 
ستمديده زنده است.امروز ما با افتخار ادامه دهنده راه و اهداف اين عزيزان هستيم و تا 

رسيدن به آرزوهايى كه آنها برايش جان باختند از پاى نمى نشينيم. 
جگر  دادن  دست  از  سنگين  اندوه  برابر  در  شما  تحسين  قابل  اراده  و  مقاوم  روحيه 
گوشه هايتان، مشوق و نقطه اميد ما بوده و توان، عزم و اراده ما را در مبارزه براى دنيايى 

آزاد و برابر و در مبارزه عادالنه اى كه امر مشترک همگى ماست، بيشتر كرده است.
از نظر ما شركت كنندگان در كنگره سيزدهم كومه له، واالترين ارج نهادن از همرزمان 
جانباخته و تمام كسانيكه براى واژگون كردن نظم كهن و ايجاد جهانى ديگر، جهان انسان 
تا  عزيزان  اين  راه  ادامه  جانباختند،  و  كرده  مبارزه  انسان ها  واقعى  برابرى  برابر،  و  آزاده 

تحقق آرمان هاى انسانى و واالى آنهاست.
 

خانواده عزيزان جانباخته! 

ما كنگره را در شرايطى برگزار كرديم كه پژواک فرياد حق طلبانه فرزندان شما به وسعت 
همه كردستان و ايران در جنبش هاى پيشرو اجتماعى تداوم دارد. اعتصابات و تظاهرات 
كارگرى، مبارزه زنان جسورى كه نمى خواهند بيش از اين تحقير شوند و حرمت انسانى 
شان پايمال گردد، مقاومت جوانان آزاديخواهى كه حكومت اسالمى زندگى امروز آنان را 
در قيد و بند قوانين و سنت هاى ارتجاعى به بند كشيده است، گسترش و رشد مبارزات 
خود،  وقفه  بى  مبارزه  و  مقاومت  با  كه  كردستان  مردم  مبارزه  سوسياليست،  دانشجويان 
هرگز در برابر دشمن سركوبگر سر تسليم فرود نياورده اند، اينها همگى جبهه هاى مختلف 
نبرد بى امانى هستند كه اميد به رهايى را در دل استثمار شدگان و محرومان جامعه زنده 
نگه داشته است و بدون شك بدون فداكارى و جانبازى فرزندان عزيز شما، نمى توانستيم 

قدم در چنين مرحله اى بگذاريم.
ما ضمن ابراز مجدد احترام خود براى شما، يكبار ديگر با رفقاى جانباخته و مردم محروم 
و زحمتكش كردستان پيمان مى بنديم كه پرچم سرخ كومه له را تا روز پيروزى نهايى و 

دست يابى به دنياى انسانهاى آزاد و مرفه و برابر، همچنان برافراشته نگاه بداريم.
 

درود بر همه جانباختگان راه سوسياليسم و برابرى انسانها!
 

كنگره سيزدهم كومه له
سازمان كردستان حزب كمونيست ايارن

ژوئيه 2008
مرداد 1387

 

پيام كنگره سيزدهم كومه له
 به خانواده جانباختگان!

نيمه دوم مرداد 1387- نيمه دوم اوت 2008
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دروردهاى گرم ما را بپذيريد!
كنگره سيزدهم كومه له، در شرايطى برگزار شد كه سياه چال هاى رژيم جمهورى 
اسالمى بخشى از انسان هاى مبارز و معترض را در خود محبوس دارد. فعاالن 
كارگرى، زنان، دانشجويان، معلمان، جوانان و مردم تحت ستم كه براى آزادى 
و برابرى مبارزه مى كنند و صدها زندانى سياسى گمنامى كه تحت شديدترين 

شرايط غير انسانى، در زير شكنجه  قرار دارند و تهديد به اعدام مى شوند.
را  سركوب  و  فشار  از  جديدى  دور  رژيم  كه  شد  برگزار  شرايطى  در  كنگره 
بر جامعه آغاز كرده  و با حمله به حقوق و آزادى هاى سياسى و اجتماعى 
زندان هايش را از كارگران حق طلب، دانشجويان مبارز و سوسياليست و فعالين 
مدنى و اجتماعى انباشته است.  شالق زدن در مال عام، دستگيرى جوانان با 
بهانه هاى واهى، صدور احكام جنايتكارانه سنگسار، مانورهاى سپاه و بسيج در 
خيابان ها و مكان هاى عمومى تنها بخش هايى از  اين وحشيگرى و يك جنگ 
روانى هستند كه رژيم اسالمى بر عليه اكثريت مردم ايران به راه انداخته است.

سياسى-  زندانيان  فجييع  عام  قتل  سالگرد  كه  شد  برگزار  شرايطى  در  كنگره 
عقيدتى در  تابستان سال هاى 60 و 67 كه در آن هزاران زن و مرد زندانى كه 
براى دفاع از آزادى به جمهورى اسالمى نه گفتند و در سياهچال هاى رژيم 
تيرباران و به دار آويخته شدند، به پرچم مبارزاتى جمع هر چه وسيعترى از 
خواست  و  است  شده  تبديل  جهان  سراسر  در  آزاديخواه  و  مبارز  هاى  انسان 
محاكمه سران جمهورى اسالمى بخاطر اين نسل كشى درندانه اش، هر روز 

بيشتر به خواستى جدى براى وجدان آگاه بشرى تبديل مى شود.
 

ما كنگره را به ياد همه همرزمان و پيش قراوالن جنبش سوسيالستى ايران برگزار 
كرديم كه در زندان هاى رژيم جانباختند و اكنون در ميان ما نيستند. جاى همه 
عزيزان جانباخته و جاى شما كه اكنون در بند رژيم اسالمى هستيد، در جوار 

ما در اين كنگره خالى بود. 
ما  اين خال را با تجديد عهد و با مصمم بودن هر بيشتر در راه مبارزه براى 

دستيابى همه ستمديدگان جامعه به حقوق حقه خود، پاسخ  داديم.
معناى عملى اين تجديد عهد براى ما پافشارى و مبارزه پيگيرانه براى آزادى 
فورى و بى قيد و شرط همه زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران و مبارزه روزانه 
و پيگير بر عليه فشار و سركوبى كه نيروهاى سركوب رژيم براى تحميل خفقان 
و به عقب راندن مبارزان و پيشروان جنبش هاى اجتماعى در ايران بكار گرفته 

مى گيرند، مى باشد.
ما همبستگى عميق خود را با زندانيان سياسى و خانوداه هايشان، اعالم مى داريم 
و رزم بى امانمان را بر عليه نظامى كه براى بقايش، به بند كشيدن مبارزان، اعمال 
زور، تحميق و كشتار متوسل مى شود، ادامه مى دهيم. تجاور روزانه قداره بندان 
اين رژيم به حق طبيعى انسانها در زيستن و انديشدن آزادانه را محكوم مى كنيم 
و لغو  هرگونه شكنجه و اعدام و تحت پيگرد قرار دادن افراد به هر بهانه اى و 

بويژه به خاطر عقايد سياسى شان خواست فورى ماست.
 

كنگره سيزدهم كومه له
سازمان كردستان حزب كمونيست ايران

    ژوئيه 2008     مرداد 1387

پيام كنگره سيزدهم كومه له
 به زندانيان سياسى و خانواده هايشان!

نيمه دوم مرداد 1387- نيمه دوم اوت 2008

طبق اخبار رسيده از تهران، دستگاه سركوب و كشتار رژيم جمهورى اسالمى، 
و  اوباش  اراذل،  عنوان  به  آنان  از  كه  را  تن   30 ماه  مرداد   6 يكشنبه  امروز 

قاچاقچيان مواد مخدر نام برده شده است، اعدام كرد.
“سعيد مرتضوى”، دادستان تهران در گفتگو با رسانه هاى خبرى دولتى اعدام 

30 نفر را در صبح امروز يكشنبه در تهران تائيد كرد.

اعدام دستجمعى اين شمار از محكومين به اعدام در شرايط كنونى نه يك اقدام 
قضايى، بلكه يك حركت سياسى است. رژيم جمهورى اسالمى طى يك سال 
گذشته اقدامات ضد انسانى متعددى به منظور ايجاد فضاى رعب و وحشت در 

جامعه انجام داده است.

است،  شده  بلند  زندگيشان  و  كار  دشوار  شرايط  به  معترض  كارگران  صداى 
زنان ستمديده در صحنه هاى مختلف مبارزه اجتماعى از هر سو رژيم و قوانين 
ارتجاعى را به مصاف طلبيده اند، گرانى و تورم اقشار كم درآمده جامعه را به 
همزمان  اعدام  به  اقدام  است،  شده  تر  بلند  اعتراضشان  صداى  و  آورده  ستوه 
30 نفر نشان از اين دارد كه رژيم عرصه را از هر سو بر خود تنگ مى بيند و 
مى خواهد ظرفيت هاى خود را در كشتن انسان ها در انظار عمومى به نمايش 

بگذارد.
احكام  صدور  واهى،  هاى  بهانه  با  جوانان  دستگيرى  عام،  مال  در  زدن  شالق 
جنايتكارانه سنگسار، مانورهاى سپاه و بسيج در خيابان ها ومكان هاى عمومى 

روانى  جنگ  يك  از  بخشهايى  تنها 
اسالمى  رژيم  كه  هستند  عملى  و 
راه  به  ايران  مردم  اكثريت  عليه  بر 

انداخته است.
اين اقدامات رژيم در عين حال در 
شرايطى صورت مى گيرد كه رژيم 
دولت هاى  و  آمريكا  با  توافق  به 
اتمى  برنامه هاى  زمينه  در  غربى 
خود نزديك مى شود و مى خواهد 
با نشان دادن زور بازو به مردم ايران 

همچنان خود را توانا و قدر قدرت نشان دهد.

در  محكومين  از  نفر   30 اعدام  انسانى  ضد  اقدام  ايران  كمونيست  حزب 
محكوم  را  باشد  گرفته  صورت  كه  توجيهى  و  بهانه  هر  به  رژيم  بيدادگاه هاى 
قدرت  زبونانه  نمايشات  گونه  اين  مقابل  در  ايران  مردم  شك  بدون  مى كند. 
همه  در  رژيم  اين  عليه  بر  مبارزه  در  را  خود  مسير  و  شد  نخواهند  مرعوب 

عرصه هاى زندگى اجتماعى و سياسى ادامه خواهد داد.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران 

6/5/1387

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران در ارتباط با اعدام 30 تن در تهران
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مدتى است بحران هسته اى ايران مجددا در كانون 
توجهات جهانى جاى گرفته و هر روزه اخبار مرتبط  
با اين قضيه بطور چشمگيرى در سطح دنيا منتشر 
مى گردد كه قطعًا در هفته ها و ماه هاى پيش رو باز 
هم نتايج گفتگوهاى ايران با قدرت هاى بين المللى 
قرار  رويدادها  مهمترين  صدر  در  مسئله  اين  روى 
خواهند گرفت. از همين رو، و با توجه به حساسيت 
مربوطه،  اخبار  از  اى  گزيده  مرور  ضمن  موضوع 
حتى المقدور به اهداف هر يك از طرف هاى درگير 

نيز اشارتى مى كنيم. 
يك ماه پيش، بدنبال تصميم اتحاديه اروپا در ارتباط 
با تحريم مالى- تجارى ايران، ممنوعيت فعاليت بانك 
ملى و مسدود شدن دارايى هاى رژيم در تعدادى از 
بانك هاى اروپايى كه به تالفى عدم اطاعت سران 
جمهورى اسالمى از دنياى غرب گرفته شد، وزراى 
 “G8“ خارجه هشت غول صنعتى جهان موسوم به
روسيه،  ايتاليا،  آلمان،  فرانسه،  بريتانيا،  (آمريكا، 
ادامه  بخاطر  ايران  رهبران  به  متفقا  كانادا)   و  ژاپن 
غنى سازى اورانيوم هشدار دادند. اين كشورها در 
گردهمايى روز جمعه هفتم تيرماه در كيوتوى ژاپن، 
اكيدا خواستار توقف فعاليت هاى هسته اى ايران و 
نيز دست برداشتن كره شمالى از ساخت تسليحات 
كره  اينكه  از  بعد  است  ذكر  (شايان  شدند.  اتمى 
شمالى گزارشى تفصيلى در مورد برنامه هاى اتمى 
خود به دولت چين ارائه داد،  جورج بوش، رئيس 
جمهور آمريكا، تحريم هاى تجارى عليه كره شمالى 
را لغو كرد و قول داد نام اين كشور را از فهرست 

حاميان تروريسم حذف كند.)
 در آن موقع وزير امور خارجه ژاپن آقاى ماساهيكو 
«ما  داشت:  اظهار  خود  همتايان  جمع  در  كومورا 
همكارى  جهانى  جامعه  با  خواهيم  مى  ايران  از 
خطاب  سخنانش  از  ديگرى  بخش  در  وى  نمايد». 
به حاضرين گفت : «من سياست گفتگو و فشار را 
كنم».  مى  توصيه  اسالمى  جمهورى  با  برخورد  در 
سايرين هم ضمن اعالم همسويى با گفته هاى آقاى 
كومورا تحريم هاى اقتصادى عليه ايران را كوششى 
اسالمى  جمهورى  آوردن  سرعقل  بمنظور  بجا 
دانستند و همصدا با هم  بر تداوم  اين تحريم ها 
خبرى  هاى  سرويس  گزارش  بنابر  كردند.  تأكيد 
خبرگان  مجلس  رييس  رفسنجانى،  هاشمى  داخل، 
به  واكنش  در  نظام  مصلحت  تشخيص  مجلس  و 
و  كيوتو  نشست  در  شده  بدل  و  رد  حرف هاى 
گرفت.  موضع  شدت  به  اروپاييان  قبلى  اقدامات 
رفسنجانى در خطبه هاى نماز جمعه تهران خطاب 
به اياالت متحده و اروپا گفت: «شماها حقير تر از 
آن هستيد كه بخواهيد ايران را تشويق يا تنبيه كنيد». 
زبان  اين نوع  ايم،  گفته  كرات  به  افزود: «ما  نامبرده 
و ادبيات به ضرر شماست زيرا با كشورى با سابقه 
روبرو مى باشيد». رييس مجلس خبرگان مذاكره و 
دانست و  يگانه راه حل مسائل  شنيدن استدالل را 

كنش هاى آمريكا و اتحاديه اروپا را در قبال برنامه 
كرد.  ارزيابى  منطقه  زيان  به  ايران  هسته اى  هاى 
گفتنى است درمغايرت با سخنان رفسنجانى، منوچهر 
متكى، وزير امور خارجه حكومت اسالمى كه براى 
ديدار با مقامات بلند پايه پاكستان راهى اين كشور 
شده بود، توأم با احترام آميز خواندن برخورد گروه 
“پنج + يك”، از بررسى و پاسخ به بسته پيشنهادى 
پنج كشور عضو شوراى امنيت سازمان ملل بعالوه 
آلمان خبر داد. رييس سازمان انرژى اتمى، غالمرضا 
آقازاده هم از وارسى بسته پيشنهادى سخن گفت. 
وزير  پاسخ  جزئيات  ژوئيه  پانزدهم  روز  در  بعدها 
انتشار  فرانسوى  نشريه  يك  در  ايران  خارجه  امور 
در  تغييرى  نداريم  بنا  «ما  بود:  نوشته  متكى  يافت. 
مسير غنى سازى ايجاد كنيم و ايران براى كنار نهادن 
برنامه اتمى اش ابدا وارد مذاكراتى نمى شود كه در 
آن از باال به اين كشور نگاه مى شود. ايران خواستار 
مذاكره براى توافقات جامع تر صلح و امنيت است».  
مجلس  جديد  رياست  الريجانى،  مقطع  همان  در 
بسته  اين  بودن  خاصيت  بى  از  ايران  قانونگذارى 
حرف زده بود. الريجانى با آماده خواندن ايران در 
مقابله با هر تهديدى، وعده و وعيدهاى درون بسته 
گروه پنج بعالوه يك را سراب توصيف كرده بود. 
الريجانى با نقل صحبت هاى هشدار دهنده برادعى 
تحريك  از  “پرهيز  بر  مبنى  جهان  هاى  قدرت  به 
جمهورى اسالمى”، عنوان كرده بود:«مواظب عواقب 
تصميمات عجوالنه خود باشيد چون در آن صورت 
باقى  ما  با  تعامل  به  شما  بازگشت  جهت  راهى 
گفته هاى  معتقدند  سياسى  مفسران  ماند».  نخواهد 
آميز  تهديد  مواضع  ترين  شفاف  حاوى  الريجانى 

رژيم روبه غرب در مورد برنامه اتمى است.  
بيست  تاريخ  در  خارجه،  امور  وزير  پاسخ  از  پس 
دبير  جليلى  سعيد  ژوئيه)  (نوزدهم  تيرماه  نهم  و 
مسئول  سوالنا  خاوير  با  ملى  امنيت  عالى  شوراى 
سياست خارجى اروپا در ژنو ديدار كرد. برخالف 
گذشته نماينده اياالت متحده هم در اين مذاكرات 
مانند  آمريكا  داخلى  هاى  روزنامه  داشت.  حضور 
واشنگتن پست آن تصميم دولت بوش را “عزيمتى 
و  كردند  توصيف  قديمى”  سياستى  از  چشمگير 
را  آن  تحليلى  در  نيز  آسوشيتدپرس  خبرگزارى 
“گسستى از سياست گذشته“ خواند. با اين اوصاف 
ها  تحليل  آن  به  واكنش  در  آمريكايى  هاى  مقام 

تصميم تازه خود را تنها يك “تغيير تاكتيكى” عنوان 
و  تهران  به  پيام  اين  رساندن  آن  هدف  كه  نمودند 
ديگران است كه واشنگتن در تالش براى يافتن راه 
حلى ديپلماتيك براى بن بست فعلى است. بيست 
و پنجم ژوئيه (چهارم مرداد) هم غالمرضا آقازاده 
اسالمى،  جمهورى  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس 
آژانس  كل  دبير  برادعى،  محمد  با  ديدار  از  پس 
بين المللى انرژى اتمى در وين، به خبرنگاران گفت: 
«اميدواريم دور تازه مذاكرات درباره پرونده هسته 
اى جمهورى اسالمى به زودى برگزار شود». رئيس 
همچنين  اسالمى،  جمهورى  اتمى  انرژى  سازمان 
 5+1 گروه  و  اسالمى  جمهورى  «نمايندگان  گفت: 
به اين نتيجه رسيده اند كه مذاكرات وارد مرحله اى 
برسند».  بندى  جمع  به  بايد  طرفين  كه  شده  جدى 
روز سى و يكم ژوئيه (دهم مرداد) منوچهر متكى، 
قدرت ها  االجل  ضرب  تعيين  ايران،  خارجه  وزير 
را  پيشنهادى  بسته  به  كشور  اين  پاسخ  براى 
از  پس  كه  است  ذكر  شايان  دانست.  مردود  كامال 
اجالس ژنو، وزير خارجه آمريكا در يك مصاحبه 
مطبوعاتى اظهار داشت: «ايران تنها دو هفته فرصت 
بپذيرد  را   5+1 گروه  پيشنهادى  بسته  اين  تا  دارد 
المللى  بين  شديدتر  هاى  تنبيه  با  غيراينصورت  در 
مواجه خواهد شد». مضاف بر پاسخ قبلى وزير امور 
خارجه، در زمان مقرر(ششم ژوئيه برابر با شانزدهم 
مرداد) مقامات ايران رسما به بسته پيشنهادى پاسخ 
دادند. گزارش ها حاكى از آن مى باشد كه جمهورى 
ارائه  و  كرده  امتناع  صريح  پاسخ  دادن  از  اسالمى 
پاسخ شفاف در اين مورد را به روشن شدن برخى 
مسائل مشروط كرده است. در رابطه با عكس العمل 
برخى از اعضاى گروه 1+5 خبرها از اين قرار است: 
رومن نادال، سخنگوى وزارت امور خارجه فرانسه 
اينگونه اظهار نظر كرد: «متاسفانه، جمهورى اسالمى 
آماده  آيا  كه  پرسش مهم  اين  به  ديگر از پاسخ  بار 
تعليق  اِزاى  در  را  اورانيوم  سازى  غنى  روند  است 
تعليق  المللى  بين  هاى  تحريم  و  مجازات  تشديد 
كند يا نه، طفره رفته است». و  دانا پرينو، سخنگوى 
وزارت امور خارجه اياالت متحده گفت: «آمريكا و 
ناشفاف  و  نامعقول  پاسخ  به  واكنش  در  متحدانش 
جهانى،  جامعه  پيشنهادى  بسته  به  ايران  حكومت 
در  ايران  عليه  را  بيشترى  تنبيهى  اقدامات  ناچارند 

پيش گيرند».
بسته پيشنهادى مذكور را چندى قبل  خاوير سوالنا، 
ايران  به  اروپا  اتحاديه  خارجى  سياست  مسئول 
تحويل داد. اين بسته شامل مشوق هاى اقتصادى، 
امنيتى و سياسى است كه به اميد راغب گشتن ايران 
تهيه  اورانيوم  سازى  غنى  ساختن  متوقف  جهت 
شده است (تعليق در برابر تعليق). واضح و مبرهن 
در  ايران  اى  هسته  مسئله  سر  بر  مناقشه  كه  است 

به  است.  شده  اى  تازه  فاز  وارد  اين دوره 
در  نظر  اختالف  وجود  برغم  سخن  ديگر 

            مسئله هسته اى و مقاصد طرف هاى درگير  
       فرشيد شكرى
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شماره 210 - صفحه 6 جهان امروز
ميان رهبران رژيم در كاربست تاكتيك هاى 
مؤثر براى رفع بحران، همگرايى و نزديكى 
بيشترى در بين قدرت هاى درگير با ايران 
در راستاى مجبور كردن اين كشور به تعليق كامل 
فعاليت هاى هسته اى احساس مى شود. تصميمات 
و  طرف  يك  از  اروپا  اتحاديه  توسط  شده  گرفته 
ثمر  گوياى  ديگر  سوى  از  يك  بعالوه  پنج  گروه 
بخش بودن رايزنى هاى ممالك عضو در اين دو نهاد 
حول تحميل عقب نشينى يكباره به تهران است كه 
هشت  پيش  ماه  يك  همسوى  مواضع  و  ها  بحث 
بعالوه  كيوتو  اجالس  در   (G8) جهان  برتر  كشور 
ايران  پاسخ  به  فرانسه  و  آمريكا  همگون  برخورد 
بدرجات  را  برداشت  اين  پيشنهادى  بسته  مورد  در 
هاى  قطب  همگرايى  گرچه  كند.  مى  تأييد  زيادى 
مناسبات  گرفتن  نظر  در  محصول  امپرياليستى 
است،  المابين  فى  گسترده  سياسى  اقتصادى- 
از  برخى  كشيدن  دست  معناى  توافقات  اين  معهذا 
كشورهاى عضو شوراى امنيت، اتحاديه اروپا و جى 
هشت از منافع اقتصاديشان با ايران ندارد. بى شك 
هر كدام از اين كشورها درپى درآمد حاصل از داد و 
ستد تجارى با سرزمين ثروتمندى بمانند ايران بوده، 
پرمنفعتى را  بازار  يكچنين  نيستند تا  خواهان آن  و 
از كف دهند. در نتيجه با وجود اعمال تحريم هاى 
مضاعف و تمامى اين شاخ و شانه كشيدن ها، بوقت 

خود نرمش هم نشان خواهند داد. 
روسيه و چين درحقيقت چون با اهداف استراتژيك 
اياالت متحده در منطقه ناسازگارى دارند تا جايى 
نبيند  لطمه  ايران  با  آنها  دوستى  تا  روند  مى  پيش 
(اين دو كشور درحال حاضر هم مخالف با تشديد 
دول  و  هستند.)  ايران  عليه  تجارى  تحريم هاى 
درخاورميانه  آمريكا  هاى  طرح  در  كه  هم  اروپايى 
ذينفع نمى باشند همين گونه ميانديشند و ابدا نسبت 
به اين لطمه پذيرى بى تفاوت نيستند. (حتى كسانى 
راستگرا،  جمهور  رييس  ساركوزى،  نيكوال  چون 
دوست  و  آمريكايى  پرو  نئوكان،  كارگر،  ضد 
برود  اسرائيل  پارلمان  به  روز  هر  صهيونيست ها، 
نيست،  تحمل  قابل  اتمى  ايران  بگويد؛  آنجا  در  و 
اسرائيل تنها نيست و هر كسى بخواهد اسرائيل را 
تهديد كند ما و اتحاديه اروپا در برابرش مى ايستيم؛ 
و  نيست  بدهكار  گوششان  فرانسه  سرمايه داران 
خواهند  را  لب هايش  كنند  روى  زياده  چنانچه 
دوخت). با اين تفاسير تفاهمات جارى و اقدامات 
هماهنگ اين قدرت ها در تحميل خواست به تعليق 
درآوردن غنى سازى اورانيوم به جمهورى اسالمى 
نمى تواند بر اين منوال باقى بماند و در روندهاى 

آتى امكان هر جابجايى و تغيير موضعى هست. 
چه  دنبال  اروپائيان  بدانيم  اينست  مهم  حال  درهر 
و  چين  روسيه،  اند؟  اتمى  بحران  حول  مطامعى 
ژاپن به چه مقاصدى فكر مى كنند؟ از اين مهمتر 
اسالمى-  رژيم  يعنى  درگيرى  اصلى  طرف  دو 
سرمايه دارى ايران و امپرياليسم آمريكا در جستجوى 

چه اهدافى اند؟ 
(بعد  اسالمى  جمهورى  ديپلماتيك  روابط  وقتى 
گرائيد،  تيرگى  به  متحده  اياالت  با   (57 قيام  از  
همه  با  و  شمردند  غنيمت  را  فرصت  اروپائى ها 
توان سعى كردند به حاكمين جديد نزديكتر شوند 

و ديديم چگونه طى اين سه دهه دول امپرياليستى 
اروپاى غربى تعامالت دوستانه و پرمنفعتى با رژيم 
جهل و سرمايه ايران برقرار كردند. هرچند پاره اى 

ايران  حاكمين  اوقات 
بخاطر نقض حقوق بشر، 
حمايت از گروه هاى شبه 

نظامى و بنيادگرا در لبنان و فلسطين، ترور رهبران 
احزاب اپوزيسيون، طرح تكميل نيروگاه هاى هسته 
تمام  نيمه  كار  ادامه  در  روسيه  كمك  با  (اينبار  اى 
يا  دگرانديشان  و  مخالفين  سركوب  پهلوى)،  رژيم 
از  مذهبى  و  ملى  اقليت هاى  حقوق  كردن  پايمال 
هر  از  پس  اما  مى شدند  نكوهش  اروپائيان  جانب 
مالمتى با فرستاده شدن هيئت هاى بلند پايه ايرانى 
يا  اروپايى  هاى  پايتخت  ساير  و  پاريس  لندن،  به 
و  تهران  به  كشورها  آن  دولت مردان  از  دعوت 
بستن چهار قرارداد يا تفاهم نامه بازرگانى همه چيز 
بخوبى و خوشى خاتمه مى يافت. تا به اينك هم 
چين و روسيه از روش هاى مختص بخود در قبال 
ايران پيروى كرده اند و اين دو كشور تأثيرگذار در 
تا  اند  بوده  آن  بر  آينه  هر  جهان  سياسى  معادالت 
بازار ايران را بهر ترتيب ممكن از يد ديگران خارج 

و به تصرف خود درآورند. 
و  سازى  مشغله  (گهى  منوال  بدين  سالها  خالصه، 
تكرار  باز  و  سازش،  و  تفاهم  گهى  رفتن،   كلنجار 
اين متد) گذشت و مشكل چندانى هم پيش نيامد. 
و  سپتامبر 2001  يازدهم  واقعه  دادن  روى  با  ليكن 
آغاز نقشه يورش به افغانستان و بعدا عراق توسط 
(جمهوريخواه)  حاكم  حزب  نئوكنسرواتيوهاى 
آمريكا، اين وضعيت كامال متغير گشت. در فرداى 
جنگ و استقرار اياالت متحده در خاورميانه و قفقاز 
كه بدون همكارى هاى مستقيم يا غيرمستقيم رژيم 
و  نوينى  “نظم  هاى  پروژه  طرحان  هيچگاه  ايران 
اولين  شدن  برداشته  در  شناسى  بزرگ“  خاورميانه 
ديرين  متحدين  ناگاه  به  نداشتند،  خود  هاى  قدم 
و  پريدند  خواب  از  هميشگى)  (رقباى  واشنگتن 
متوجه شدند كه مدت هاست كاله چنگ دندان نشان 
يكديگر سرشان رفته  آمريكا و ايران به  دادن هاى 
است. لفاظى هاى تندتر اين دول عليه حاكميت در 
اين مقطع، مؤيد عصبانيت آنان از بده و بستان هاى 
ايران و آمريكا مى باشد كه سال ها در خفا و در پس 
پرده جريان داشت و عاقبت نشانه هايش در اين دو 

جنگ رؤيت گرديد.
همصدايى اتحاديه اروپا على الخصوص دولت هاى 
در  بوش  جورج  دولت  با  آلمان  و  فرانسه  بريتانيا، 
روى  هيچ  به  اسالمى  جمهورى  بر  فشار  تشديد 

استادانش  و  رايس  پيروزى  و  موفقيت  ماحصل 
در مذاكره با اروپائيان نيست. دراساس، هر يك از 
آنان با اين سمت گيرى در صدد پناه بردن بى قيد 
و شرط رهبران ايران به خويش و از اين راه 
كه  (رقيبى  آمريكا  موفقيت  احتمال  از  كاستن 
خيز  نفت  كشورهاى  همه  بر  تا  است  درصدد 
تهران  تسليم  و  مهار  در  گردد)  مسلط  منطقه 
ظاهراً  سياست  بنابراين  باشند.  مى  خود،  بنفع 
ممانعت  در  اروپايى  قدرت هاى  همآهنگ 
اتمى  تكنولوژى  به  ايران  شدن  مجهز  از 
آنها  رقابتى  تاكتيك هاى  از  جزيى  و  تابع 
موذيانه  سياستى  البته  صد  و  همديگر  با 
سرمايه دارى  مجزاى  اغراض  تأمين  در 

كشورهايشان است.  
پيوستن مسكو و پكن به طرف گردن كلفت 
تأملى  چندان  جاى  متحده)  (اياالت  ايران 
و  قدرتمند  سرمايه دارى  دول  اين  ندارد! 
با  آشكار  مخالفت  اعالم  از  نيز  اكنون  كه  مدعى 
سياست هاى بين المللى واشنگتن واهمه اى ندارند 
در  و  ها  غربى  پيشنهادى  قطعنامه هاى  بكرات  و 
كرده  وتو  آن  و  اين  ضد  بر  را  آمريكا  آنان  رأس 
محلق  همكارانشان  به  مصلحت  سر  از  صرفًا  اند، 
روسيه  و  چين  بورژوازى  است  واضح  گشته اند. 
چنين حكمى داده اند و نمايندگانشان هم چاره اى 
جز اطاعت از فرامين صادره ندارند. اينبار همگرايى 
اين دو قطب بزرگ اقتصادى و نظامى با قطب هاى 
رقيب در بازداشتن ايران از فعاليت هاى هسته اى 
حاكى از حسابگرى ايشان در حفظ روابط تنگاتنگ 
اين  با  آمريكاست.  و  اروپا  بورژوازى  با  بازرگانى 
به  تمايلى  روسيه  نه  كرد  نشان  خاطر  بايد  وصف 
از دست دادن قرارداد پرسود راه اندازى و تكميل 
نيروگاه هاى اتمى ايران دارد و نه چين از درآمدهاى 
خواهد  پوشى  چشم  ايران  با  خود  تجارى  سرشار 
كرد. تازه قطع كامل مناسبات غربى ها با تهران بسود 
چين و روسيه خاتمه مى يابد. بزبانى ساده آنها كارى 

مى كنند كه نه سيخ بسوزد نه كباب.  
اصلى  هاى  طرف  منازعات  روى  بخش  اين  در 
يافتن  قطعًا  كنيم.  مى  مكث  آمريكا)  و  دعوا (ايران 
پاسخ هاى روشن در مورد اين قضيه مستلزم دقت و 
تمركز همه جانبه در تاكتيك هاى طرفين متخاصم 

است. 
از منظر رهبران جمهورى اسالمى دستيابى به انرژى 
كشتار  هاى  سالح  ساخت  فن آورى  يا  هسته اى 
جمعى مساوى است با سنگين شدن وزن ايران در 
معادالت منطقه اى و بين المللى، برسميت شناخته 
منطقه  بالمنازع  قدرت  بعنوان  كشور  اين  شدن 
فلسطين،  لبنان،  در  آنان  نفوذ  فاكتور  به  توجه  (با 
و  بقا  تضمين  گرفتن  عراق)،  و  سوريه  افغانستان، 
ماندگارى و سرانجام چاره البدى آمريكا به پذيرش 
قواعد بازى حكومت اسالمى براى رسيدن به مقاصد 

استراتژيكش (پيشروى پروژه خاورميانه بزرگ). 
يقينًا ماديت يافتن اين مقصود (اتمى شدن) پيروزى 
بزرگى براى حاكمين ايران در كارزار كنونى است 
و احتماال تا سال هاى متمادى نيز خيالشان از بابت 

وقوع جنگ آسوده مى شود. ناگفته نماند 
تمام  و  تام  وحشت  بمعناى  برداشت  اين 
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احتمالى  حمله  از  اسالمى  جمهورى 
رژيم  براى  زيرا  نيست،  ايران  به  آمريكا 
تقريبا مسجل گشته كه بنا به فاكتور مشكل 
اقتصادى اين كشور و گرفتارى هاى بى شمارش در 
اياالت  رهبران  دستور  در  نظامى  گزينه  فعًال  عراق 
ها)  دموكرات  هم  و  جمهوريخواهان  (هم  متحده 
چند  (تمرين  هم  اسرائيل  تهديدات  باشد.  نمى 
و  نظامى  مراكز  زدن  روى  كشور  اين  پيش  وقت 
مخالف  بعنوان  چه  ايران)  اى  هسته  نيروگاههاى 
بمثابه  چه  و  منطقه  در  اسالمى  جمهورى  آتشه  دو 
هاى  نگرانى  مايه  متحده،  اياالت  متحد  نزديكترين 
رژيم  كالم  ديگر  به  نيست.  حاكميت  براى  وافرى 
خود  دادن  مانور  ظرفيت  از  اطمينان  با  اسالمى 
دولت مردان  ميان  در  اتوريته  (داشتن  درمنطقه 
ظرفيت  همجوار،  ممالك  مطرح  جريانات  يا 
ايجاد  موازنه  زدن  برهم  و  جنگ  آتش  گسترانيدن 
شده در خاورميانه همچون فاكتورى بازدارنده) نيك 
مى داند بدين سادگى ها جنگى در نخواهد گرفت 
و اگر اسرائيل و اياالت متحده بخواهند به راهكار 
نظامى متوسل شوند بايستى شرايط آن از هر حيثى 
مهيا گردد. حتى پيش از آزمايش هاى موشكى رژيم 
كه باعث جنجال زيادى هم شد، اين خاطر جمعى 
پاسداران  سپاه  فرمانده  جعفرى،  سرلشگر   زبان  از 
شنيده شد. وى در گفتگو با جام جم ضمن اشاره به 
كنترل خليج فارس و بستن تنگه هرمز در صورت 
حمله به ايران گفت: «حمله آمريكا به ايران بدون 
براى  آمريكا  و  شود  نمى  عملى  اسرائيل  همكارى 
حمله به ايران نيازمند اسرائيل است، اما همين “نياز 
اسرائيل،  پذيرى هاى  آسيب  دليل  به  همكارى”  به 
عاملى بازدارنده جهت حمله به ايران است». بر اين 
اساس و با اين استدالل است كه سران رژيم ضد 
بشرى ايران معتقدند با به خرج دادن اندكى مقاومت 
در مقابل اين بحران نيل به اهدافشان حتمى است. 
بسان  را  جنگ  شروع  رژيم  رهبران  اين  از  گذشته 
بس  بركتى  و  موهبت  عراق  با  ساله  هشت  جنگ 

ارزشمند مى پندارند. 
و اما طرف ديگر منازعه؛ امروزه ديگر نيات واقعى 
اياالت متحده در حمله به افغانستان و عراق تحت 
جهانيان  براى  تروريسم  با  مبارزه  فريبكارانه  عنوان 
نقطه  هر  در  عادى  فرد  هر  از  است.  شده  معلوم 
اين دنيا پرسيده شود اين كشور به دنبال چيست؟ 
الملل  بين  روابط  كارشناس  و  تحليلگر  هر  از  بهتر 
پاسخ مى دهد. بعد از تجاوز نظامى به عراق و رو 
شدن دروغ پردازى هاى دولت بوش ( و تونى بلر 
معاون  شبيه  بيشتر  كه  انگليس  اسبق  وزير  نخست 
مبنى  كبير)  بريتانياى  الوزراى  رييس  تا  بود  بوش 
ثابت  سرزمين  اين  در  اتمى  تسليحات  وجود  بر 
شد طبقه حاكم آمريكا از مدت ها قبل روى طرح 
خاورميانه بزرگ فكر كرده بود و فقط جهت عملى 
كردن آن دنبال فرصت مناسب مى گشت تا بالخره 

آن موقعيت فراهم آمد. [ اما ] 
طراحان پروژه و دولت مردان اياالت متحده تصور 
لشكركشى  و  جنگ  به  بردن  دست  با  مى كردند 
فروش  كنند،  مى  كنترل  را  منطقه  نفت  تنها  نه 
تسليحات نظامى كمپانى هاى اسلحه سازى داخل 
را باال مى برند، بلوک هاى اقتصادى رقيب را عقب 

مى زنند، بلكه از اين طريق اقتصاد كشورشان را نيز 
از ركود بيرون مى كشند. ژنرال هاى پنتاگون هم با 
تكيه بر توان بى حد و حصر نظامى خود باور زيادى 
به اخذ آن نتايج مطلوب در كمتر از زمان محاسبه 
هفته ها،  روزها،  شدن  سپرى  با  ولى  داشتند.  شده 
ماه ها و سال ها نه تنها مرادشان برآورده نشد، بلكه 
اين قدرت نمايى به بالى جان طبقه حاكم (بگذريم 
از استفاده هاى ناچيزى از قبيل زهر چشم گرفتن 
منطقه)  در  ماندگارى  موقعيت  تثبيت  و  جهانيان  از 
آب  از  غلط  پيش بينى هايشان  اكثر  و  گرديد  مبدل 

در آمد.  
اين شكست خود عاملى گشت تا صداى بخشى از 
بورژوازى از طريق نمايندگانشان درحزب دموكرات 
و حزب جمهوريخواه بلند شود. از آن مقطع تا كنون 
دولت محافظه كار بوش در تالش است تا بهر وسيله 
ممكن برمصائب و گرفتارى هاى اين دوره فائق آيد. 
بدين نحو دستگاه فكرى و مشاوران دولت اياالت 
حلى  راه  يافتن  و  بازنگرى  مشغول  جد  به  متحده 
روى  بر  وسيع  مطالعه اى  دوباره  شدند.  كارساز 
چگونگى برون رفت پروژه خاورميانه بزرگ از بن 
بست جارى شروع گرديد تا سرانجام متفكرين كهنه 
كار و خط دهندگان سياست خارجى بنا به تجربه 
ايران  القول،  متفق  رژيم)  هاى  (كمك  جنگ  آغاز 
كشورى  تنها  پروژه  اى  منطقه  بازيگران  بين  در  را 
با  خواه  همكاريش  سرگيرى  از  بشرط  كه  دانستند 
آن،  با  سياسى  روابط  ساختن  عادى  خواه  و  زور 
را  آنان  حياتى  نياز  و  باشد  يارى رسان  مى تواند 

برآورد كند . 
پافشارى رژيم مستبد ايران بر غنى سازى اورانيوم 
بعالوه گزافه گويى هاى احمدى نژاد اين مجال را 
اتمى  خطر  تا  بخشيده  متحده  اياالت  ليدرهاى  به 
شدن جمهورى اسالمى را مستمسكى بمنظور تحقق 
امر خود قرار دهند. آنچه به آن اشاره شد، مختصرى 
از بيان واقعى كشمكش بر سر مسئله اتمى، چرايى 
سمت گيرى ها، تحريم ها و پيشنهادات تازه اتحاديه 
كنكرت  بطور  و   5+1 گروه  و   G8 گروه  اروپا، 

يادآورى مطامع طرف هاى درگير در قضيه بود.

سخن آخر 
در چند ماه اخير با اوجيگيرى تنش ها و مناقشات 
على الخصوص  غرب  دنياى  با  اسالمى  جمهورى 
اياالت متحده، و زنده شدن فرضيات و احتماالت 
گذشته (افزايش تحريم ها، برخورد نظامى محدود 
يا جنگ تمام عيار) مجدداً شاهد تحركاتى در ميان 
رژيم و اپوزيسيون راستش هستيم. از سلطنت طلبان 
ليبرال   - بورژوا  جريانات  از  تعدادى  تا  گرفته 
و  عموم  انظار  از  (بدور  بنوعى  كدام  هر  سراسرى 
بصورت مخفيانه) باز دنبال اقدامات هميشگى خود 
همانا تحريك كشورهاى اروپاى غربى و آمريكا در 
بكارگيرى تحريم هاى شديدتر و عملى شدن گزينه 
جنگ ، هستند. احزاب بورژوا- ناسيوناليست و پرو 
آمريكايى كرد از جمله حزب دموكرات و سازمان 
زحمتكشان از نو به سبب حاد شدن اختالفات ميان 
اين دو قطب ارتجاعى و امپرياليستى، اميدهاى سابق 
ميزگرد  در  آنكه  با  و  گرفته  تابيدن  هايشان  دل  در 
حمله  خواست  منكر  تلويحًا  آمريكا  صداى  راديو 

نظامى شدند، اما برخالف اين فيگور، آرزوى وقوع 
حال  در  و  شماريند  لحظه  مشغول  دارند،  را  جنگ 
سازمان دادن خود جهت پيش آمدن چنين شرايطى 
با  ديدار  در  ناسيوناليستى  احزاب  اين  (يقينًا  اند. 
فرستادگان آمريكا در سليمانيه بمانند احزاب راست 

ايرانى خواهان حمله نظامى به ايران شده اند.)
دم و دستگاه سرمايه دارى حاكم هم به بهانه تحريم 
و فشارهاى خارجى در تدارک راه اندازى سركوب 
و قهرعريان ترعليه اعتراضات مردمى و جنبش هاى 
قادرند  كه  نيروهايى  و  ها  قدرت  (يگانه  راديكال 
جامعه  بركنند)  بن  و  بيخ  از  را  نظامشان  پايه هاى 
است. چهره هاى شاخص جناح هاى درون حكومتى 
مسئله و رسيدن به سازشى  نيز در جستجوى حل 
اين  مى باشند.  اروپا  و  متحده  اياالت  با  آبرومندانه 
واقعيت درميان اظهارات ضد و نقيض ايشان حول 

بحران اتمى كامًال موج مى زند.
با مد نظر گرفتن اين اوضاع بايستى فعالين راديكال 
جنبش هاى اعتراضى و كمونيست ها يكبار ديگر با 
درايت تمام وارد صحنه شوند. مى بايد فرياد اعتراض 
خود را عليه طرف هاى منازعه در جهان بلند كرد. 
ماجراجويى  ضد  بر  را  ستم  تحت  هاى  توده  بايد 
هاى رژيم و تهديدات خارجى به صف كرد. تا به 
به  حد  همين  در  اقتصادى  هاى  تحريم  دود  امروز 
چشم كارگران و زحمتكشان ايران رفته و چنانچه 
امنيت  شوراى  به  مجدداً  ايران  اى  هسته  پرونده 
ارجاع داده شود و مجازات هاى اقتصادى بيشترى 
عليه ايران صادر گردد وضع از اين بدتر خواهد شد. 
به  دودش  بگيرد،  صورت  آينده  در  هم  جنگى  اگر 
چشم مردم مى رود و ضرر آن تنها متوجه مبارزات 
آزاديخواهانه است و نفعش را حكومت مرتجع و 

جنايتكار اسالمى خواهد برد. 
ضد  بر  پيكار  و  سوم  صداى  دوباره  دادن  سازمان 
منفعت طلبى قطب هاى درگير در بحران هسته اى، و 
فرصت طلبى بورژوا- ليبرال ها و ناسيوناليست هاى 
ملل تحت ستم، بخشى مهمى از مبارزات بى وقفه 
در  ها  كمونيست  و  جوانان  زنان،  كارگران،  ما 

اين دوره است.  
   ژوئيه 2008

 
   
  

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

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

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز
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سطح زندگى و شرايط كار كارگران كشورهاى  در 
حال  توسعه نظير ايران، عراق، بنگالدش، شيلى و... 
و  صنعتى  دارى  سرمايه  كشورهاى  با  مقايسه   در  
پيشرفته نظير آمريكا، انگليس، سوئد، نروژ و...  از 
است.  زيادى  تفاوت هاى   حاوى  مختلف  زواياى 
صنعتى  كشورهاى   در   هم   كارگر  طبقه   اينكه  
داران   سرمايه  استثمار  تحت  صنعتى  غير  هم   و 
نمى تواند  دارند،  قرار  بورژوائى  دولت هاى  و 
كارگران   كار  شرايط  و   زندگى  سطح  تفاوت هاى 
چرايى  بپوشاند.  را   كشورها   از  طيف  دو  اين  در 
اين تفاوت ها  موضوع  بحث فعلى  نيست. آنچه  
كه  در  اينجا  مد نظر  است شرايط كار كارگران 
كشورهاى غيرصنعتى كه  در شركت هاى فرامليتى 

در كشور  خود مشغول  بكار  هستند،  مى باشد. 
معضل اينست كه كارگران در كشورهاى غير صنعتى 
مثل  ايران آنقدر  تحت  فشار سرمايه داران  و دولت 
قرار  دارند  كه  ناچارند مبارزه  و رودرروئى هايشان 
با سرمايه داران  و دولت را در وهله  اول  متوجه 
معوقه،  (حقوق هاى  ابتدائى  حقوق  كسب 
بيكارسازى ها و خصوصى سازى ها...)  كنند  كه  از  

آنان گرفته  مى شود. 
قرار   آن   در  ايران   در  كارگر  طبقه   كه   وضعيتى 
دارد،  كمتر اين  مجال  و فرصت  را براى فعالين  
در  جستجو  به   كه    آورد  مى  بوجود   كارگرى 
مورد  شرايط كارى و  سطح  زندگ كارگرانى كه 
در  شركت هاى فرامليتى  كار  مى كنند،  بپردازند.  
اين موضوعى است  كه  دير يا زود  فراروى جنبش 

كارگرى ايران نيز هست. 
از لحاظ تئوريك آنچه  كه  مولد  است كار كارگر 
است و نه  سرمايه سرمايه دار، و اينكه  اين  كار  
كارگر  است  كه  منبع  بوجود  آمدن ارزش  اضافه   
نيروى  اگر  است.  داران  سرمايه  براى  سوددهى  و 
كار كارگر  نباشد، سرمايه  دار نمى تواند با داشتن 
فالن وسائل توليد به سود و مافوق سود  خود  نائل  

آيد. 
شده   اتوماتيزه  زيادى  بدرجات  كه   اى  كارخانه 
را  خود  توليدات  از  توجهى  قابل  قسمت  و  باشد 
انسانى  نيروى  به  دهد،  انجام  كامپيوتر   بوسيله  
است.  نيازمند  نظر  مورد  كاالى  توليد  براى  كمترى 
منطقا كاهش نيروى كار انسانى در حوزه  توليدات، 
كاهش  نرخ سود را  بهمراه  خواهد داشت.  سرمايه 
دار  براى  جبران اين كاهش در نرخ سود، چند  كار  
فروش  براى  بازاريابى  حيطه   اول  مى دهد.  انجام  
كاالهاى خود را گسترش مى دهد، كاالهاى زيادى 
اقصاء  در  مختلف  بازارهاى  به  و  مى كند   توليد  
مولفه   اين  خود  (كه   مى دارد  ارسال   جهان  نقاط 
از  نفوذ  تحت   منطقه  گسترش  و  بازاريابى  يعنى 
نظر  اقتصادى يكى  از  داليل  مهم لشكركشى هاى 
كشورهاى  امپرياليست به  مناطقى چون  عراق و ...  

است)،  دوم براى كسب  سود بيشتر سرمايه خود 
را  به  كشورهاى  كه  داراى نيروى كار  ارزان  و 
وفور مواد خام  هستند،  انتقال  مى دهد. مثال حدود 
40  شركت  نروژى  در ايران در بخش هاى مختلف 
سرمايه  گذارى كرده اند. سودهاى  حاصله  از  اين  
فوق  سطح  در   و  نجومى   گذارى هاى   سرمايه  
العاده  كالن  است. و اين  در شرايطى است كه مثال 
شركت  هيدرو نروژ وقتى  در فالن  منطقه  ايران 
شعبه اى  را  باز  مى كند، نه  با تكيه بر  قانون  كار  
نروژ،  بلكه  براساس قانون و وضعيت اسفناكى  كه  
از  سوى  دولت  و سرمايه دار  ايرانى و  با حمايت 
از  سوى نيروهاى مسلح و  انتظامى  براى كارگران  
ايران بوجود آورده اند، عمل مى كنند. و  اين  يعنى 
كسب مافوق سود براى سرمايه دار يا سرمايه گذاران 
نروژى و ماندن كارگران در همان  شرايط مشقت 

بارى  كه به آنان  تحميل  شده  است. 
نمونه شركت هاى ماهى قزل آالى نروژى در كشور 

شيلى: 
اقالم   از   يكى   آال  قزل  ماهى  صدور  و  توليدات 
اين  به     1997 سال   از   كه  است   شيلى  مهم 
سو رشد زيادى  كرده  است. شيلى  مسئوليت 38 
درصد  از توليدات ماهى  قزل آال در جهان را  عهده 
دار مى باشد و 54400 كارگر بطور مستقيم يا  غير  
مستقيم در اين  بخش  توليدى كار مى كنند كه 30 

درصد آنرا زنان  تشكيل  مى دهند. 
از اواخر  دهه 90 ميالدى دو شركت  بزرگ  نروژى 
بنام هاى ماينستريم و مارينه هاروست، شعباتى را در 
زمينه   اين  در  كه   گزارشاتى  مى نمايند.  دائر  شيلى 

منتشر شده  حاكى از  اين است كه: 
قرار  كارى  بد  شرايط  معرض  در  زنان  بويژه   -

دارند، 
برگزيده  عرصه اى  مسئوليت  به  بندرت  زنان   -

مى شوند،
مردان  دستمزد  سطح  از  تر  پايين  زنان  دستمزد   -

است،
بعنوان  حامله  زنان  به  شركت ها  از  بعضى  در   -
انسان هاى مولد نگريسته نمى شود و آنان در كارهاى 
اشتغال مى يابند كه مزدشان در سطح پايين ترى قرار 

دارد،
- به زنان فشار آورده مى شود كه  از  دوران مرخصى 
باردارى يا چشم پوشى كنند يا آنرا كوتاهتر نمايند،

 .... -
يا از نمونه هاى  برجسته  ديگر مى توان از درياچه 
ويكتوريا در آفريقا نام برد. اين درياچه كه  مساحت 
براى  تاريخا  است،  مربع  كيلومتر   68800 آن 
مهمى  منابع   تانزانيا  و  اوگاندا  كنيا،  كشورهاى 
از  درياچه  اين  پيرامون  مردمان  است.  آمده  بشمار 
قبل ماهيگيرى، صادرات، استفاده از آن براى آبيارى 
زمين هاى زراعتى و حتى براى آب اشاميدنى از آن 

استفاده  كرده اند  و تاريخا اين درياچه تاثيرات مهمى 
در زندگى مردمان اين جوامع ايفاء كرده  است. 

در اوايل  دهه 90 ميالدى شركت هاى بويژه  انگليسى  
و دانماركى در  آن درياچه  سرمايه گذارى مى كنند 
زندگى   مى نمايند،  تثبيت  را  خود  كه  بتدريج  و 
تحول  و  تغيير  دستخوش  چنان  را  ديار  آن  مردمان 
يافتن  براى  مى شوند  مجبور  آنان  كه  مى دهند  قرار 

لقمه نانى دوندگى نمايند.  
در  سوئد  ايركسون  سونى  شركت  سرمايه گذارى 
بنگالدش و شرايط كارى كه كارگران بومى در آن 
شركت از آن برخوردارند، نمونه برجسته ديگريست، 

كه  در مطبوعات سوئدى هم  انعكاس مى يابد. 
بورژوازى و ايدئولوگ هاى بورژوا استدال مى كنند  
كه سرمايه دار با انتقال سرمايه اش به كشور ديگر،  
بوجود آورنده  كار براى اين كشورها هستند و به 
طبع آن، قدرت خريد آنان را  باال برده و اين خود   
بسزايى   تاثير  جومع  آن  جامعه   تكامل  و  رشد  در 

ايفاء مى كند. 
در  يكسو  از  بورژوا  ايدئولوگ هاى  استدالل  اين 
استثماركارگران  به  بخشيدن  حقانيت  راستاى 
كشورهاى با نيروى كار ارزان و از سوى ديگر تامين 
مافوق سود سرمايه  است. سرمايه داران كاهش نرخ 
با  و  وسيله  بدين  را  صنعتى  كشورهاى  در  سود 
توسل  به انتقال سرمايه به كشورهاى تحت سلطه 

جبران مى كنند. 
حكومت هاى  وجود  بر  مليتى  چند  شركت هاى 
را  كارگران  حقوق  ابتدائى ترين  كه  مستبدى 
را   كشورها  اين  كارگرى  جنبش  و  كرده  پايمال 
نفع  به  مى كنند،  سركوب  شكلى  وحشيانه ترين  به 
كسب سود هر چه بيشتر حساب باز كرده اند. مبناى 
برخورد آنان همان قانون بى حقوقى كارگران در اين 

كشورهاى تحت سلطه است. 
در  شرايطى كه  كارگران  از تشكل هاى سراسرى 
و  طبقاتى خود  محروم  باشند ، دست بورژوازى 
براى استثمار هر چه وحشيانه تر كارگران كشورهاى 
باصطالح در حال توسعه  بمراتب باز تر مى شود. 

به  را  اش  سرمايه  كه  غربى  سرمايه دار  فالن  اگر 
اين  مى كند   منتقل  شده  داشته  نگه  عقب  كشورى 
جسارت  را پيدا مى كند تا شرايط كار كارگران را 
خود  تعيين كند،  شرايط كارى كه بعضا از كمترين 
برخوردار  هم  كارگران  براى  كار   محيط  امنيت 
شيوه  همان  به  نمى تواند  غربى  دار  سرمايه  نيست. 
و  به همان درجه از گستاخى در كشور خود  عمل 
كند،  زيرا  كه با  اعتراضات وسيع جنبش كارگرى 
روبرو  كشورها  آن  در  كارگرى  تشكل هاى  و 

مى گردد. 
دولت هاى  و  سرمايه داران  چرا  كه   اينست  سوال 

مدافع سرمايه داران براى نيل به مافوق سود  
از قوانينى بين المللى پيروى مى كنند،  ولى 

انتقال  سرمايه  و شرايط كار و زيست  كارگران
بهروز ناصرى
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به محض  اينكه موضوع به  برخورد به مسائل كارگرى 
رسيد؛ آنرا  بر اساس قوانين محلى و كشورهاى تحت 

سلطه مى سنجند؟ 
بودن  ناهمگون  و  طبقاتى  مبارزه  سطح  در  سوال  اين  پاسخ 
در   است.  نهفته  مختلف  كشورهاى  در   كارگران  زندگى  سطح 
كشورهاى اروپايى و غربى اتحاديه هاى كارگرى  يكى از موانع 
و  ميل  به  نمى توانند  داران  سرمايه  كه  است  اندازهايى  دست  و 
آرزوى خود  شرايط كار را براى كارگران تعيين نمايند. هرچند 
سوسيال  احزاب  سيطره  زير  و  نفوذ  تحت  كارگرى  اتحاديه هاى 
دمكراسى هستند و سوسيال دمكراسى  نيز در عصر كنونى جزو 
احزاب دست راستى هستند كه انسان  بايد  با  ذره بين بگردد 
همين  اما  بيابد،  راستى  دست  رسما  احزاب  با  را  آنان  تفاوت  تا 
تاثيرى  بى  از  درجه  آن   به  نفوذ،   تحت  كارگرى  هاى  اتحاديه 
نرسيده اند كه بود و نبودشان  به حال زندگى و مبارزات كارگران  
بى تاثير باشد. اتحاديه هاى كارگرى عليرغم جايگاهشان در رابطه 
با به سازش كشانيدن مبارزات كارگران با كارفرماها، اما هنوز هم 
فعال  ديگر  متعدد  موارد  و  كار  محيط  و  دستمزد  عرصه هاى  در 
هستند. كارگران ايران حتى از اين نوع اتحاديه ها كه مدافع منافع 

كارگران حداقل در عرصه اقتصادى باشند  هم محروم هستند. 
لذا با برآورده شدن  دو مولفه، كارگران كشورهاى تحت سلطه 
مى توانند دست شركت هاى چند مليتى را كه  براى سرمايه گذارى 
روانه بازارهاى كشورهاى با نيروى كار ارزان مى شوند را در آزاد 

بودن براى تعيين شرايط كار و ...  كوتاه كنند:  
اولين مولفه اينست كه كارگران چنين كشورهايى، مثال ايران، از 
بدينوسيله  تشكل سراسرى و توده اى خود برخوردار باشند، تا 
بطور موثرترى بتوانند از يكسو از منافع خود در مقابل دولت و 
كارفرماهاى داخلى و خارجى دفاع كنند و از سوى ديگر  يك 
شده  پذيرفته  نرم  به  استاندارد  اين   كه  كنند  تعيين  استانداردى 
اجتماعى مبدل شود به شكلى كه عبور از آن غير قابل قبول تلقى 

گردد. 
كشورهاى  كارگرى  جنبش هاى  كه  اينست  مهم  مولفه  دومين 
مختلف بويژه كشورهاى آسيايى و اروپايى در ارتباط نزديكترى 
با هم قرار داشته و درست در چنين مواقعى كه اتحاد و همبستگى 

عملى كارگران  ايجاب كنند دست به عمل بزنند. 
مزاياى  از  نروژ  در  هيدرو  كارگران  كه  ندارد  وجود  دليلى  هيچ 
كارى چون دو روز تعطيالت در هفته، 5 هفته مرخصى ساالنه 
برخوردار   .... و  ماهانه  حقوق  منظم  پرداخت  كامل،  حقوق  با 
باشند ولى كارگران ايرانى كه در شعبه اى از هيدرو، اما در ايران  
مشغول به كار هستند از چنين مطالباتى محروم بوده و  قانون  كار 
و فرهنگ و سنت ايرانى كه بر اساس بى حقوق كردن كارگران 
نوشته شده است، بر كار و شرايط كارى آنان  حاكم باشد. اين 
خارجى  و  داخلى  داران  سرمايه  دست   گذاشتن  باز  يعنى  دقيقا 
براى استثمار هرچه شديد تر كارگران ايرانى، بنگالدشى و شيلياى 

و جاهاى ديگر. 
كار  شرايط  و  كار  به  تعرض  در  داران  سرمايه  راندن  عقب  به 
كارگران  در گرو اين است كه اوال كارگران داراى تشكل سراسرى 
كشورهاى  كارگرى  جنبش هاى  دوما  و  باشند  خود  طبقاتى  و  
مختلف در ارتباطى اتحادى و رفيقانه با هم  قرار داشته باشند تا 
بتوانند  شرايط كار حاكم  بر محيطهاى كارى و انواع مطالبات را 

خود تعيين نمايند و نه  كارفرمايان و  دولت آنان. 

پيش بسوى ايجاد تشكل سراسرى و طبقاتى كارگران
زندا باد همبستگى بين المللى كارگران

جوالى  2008 

 Manuel مارولندا  مانوئل  مرگ      
نيروهاى  افسانه اى  رهبر   Marulanda
باب  مجددا   ،FARC كلمبيا  انقالبى  مسلح 
برابر  در  آتى  اندازهاى  چشم  درباره  بحث 
فارک و مبارزه طبقاتى در كلمبيا را گشوده 
ضربه  دو  اخير  ماه هاى  در  فارک  است. 
رهبران  از  تن  دو  ترور  طريق  از  سخت 
و   Raul Reyes رييز  رائول  خود،  اصلى 
كادر  اعضاى  از   ،  Ivan Riosرويز ايوان 
شده  متحمل  خويش  نفره  چهار  رهبرى 
قابل  بخش  كنترل  هنوز  فارک  معهذا  است. 
توجهى از سرزمين كلمبيا (عمدتا در مناطق 
از  بيش  با  فعال  حضور  ضمن  را  جنگلى) 

پانزده هزار جنگجو در اختيار دارد.
مبارزات فارک با بيش از چهل سال سابقه 
اجتماعى  و  اقتصادى  عميق  علل  در  ريشه 
از جمله عقب ماندگى كشور، تمركز امالک 
و زمين هاى كشاورزى در دست مالكين و 
كارگران  و  فقير  دهقانان  بر  ستم  زمينداران، 
و نتايج ناگوار سرمايه دارى فاسد هم چون 

مواد مخدر، فقر و فالكت دارد.
به  كلمبيا  كه  گذرد  مى  ها  سال  واقع  در 
آمريكا  امپرياليسم  اصلى  پايگاه  و  خاكريز 
در  است.  شده  تبديل  جنوبى  آمريكاى  در 
اوريبه  آلوارو  كشور،  رأس  در  حاضر  حال 
مرتجع  روانى  بيمار  يك   Alvaro Uribe
سوى  از  قاطعانه  كه  است  گرفته  قرار 
چنين  هم  و  صنعتى  اليگارشى  و  زمينداران 
سال  پانزده  در  كه  نظامى  شبه  گروه هاى 
شناخته  رهبران  از  تن  هزار  چهار  گذشته 
شده واعضاى اتحاديه هاى صنفى كارگرى 

را ترور كرده اند، حمايت مى شود.

 ريشه هاى مبارزه مسلحانه
 در كلمبيا

فارک در سال 1964 بوجود آمد، اما تاريخچه 
كه  زمانى  مى گردد،  بر   1948 سال  به  آن 
 Jorge Eliecer سرگيتن  اله  خورخه 
و  جمهورى  رياست  كانديداى   ،Gaitan
شد.  ترور  ليبرال  حزب  چپ  جناح  رهبر 
گريالهاى  ظهور  و  دهقانان  قيام  ترور  اين 
(چريكهاى) اوليه كلمبيايى را سبب گرديد.

حزب  با  تاريخى  پيوندهاى  داراى  فارک 
حزب  گذشته  در  است.  كلمبيا  كمونيست 
نفوذ  تحت   PCC كلمبيا  كمونيست 
ناسيوناليست  ها،  رفرميست  از  استالينيسم 
با  سوسياليسم  براى  مبارزه  جايگزينى  و  ها 

سازش  يك 
ممكن  غير 
بورژوازى  با 
مترقى،  غير 

دفاع نمود كه منجر به فرجامى هالكت بار 
پنج  و  چهل  طى  فارک  اينروى  از  گرديد. 
پى  را  سوسياليستى  هاى  ابژه  گذشته  سال 
ريزى نكرده و تنها اقدام به اعمال فشار بر 
به  آن  كشاندن  منظور  به  كلمبيا  بورژوازى 
پاى ميز مذاكره و پذيرش اصالحات ارضى 

و ديگر مطالبات دمكراتيك نموده است.
از  مالكيت  سلب  كه  است  روشن  اما   
سلب  از  ناپذير  جدائى  امرى  زمينداران 
در  بانكداران  و  داران  سرمايه  از  مالكيت 
طبقه  يك  به  آنان  همه  زيرا  نيست،  شهرها 
متعلق هستند. از اينروى نمى توان اصالحات 
ارضى را از مبارزه براى سوسياليسم تفكيك 
مذاكرات ميان  نمود. از همين روى سلسله 
فارک از يكسو و دولت هايى كه پياپى در 
كلمبيا به قدرت دست يازيدن از سوى ديگر 
قرار  اين  از  است،  شده  مواجه  شكست  با 
در دهه 80 ميالدى هنگامى كه فارک اعالم 
قانونى  حزب  برپايى  به  اقدام  و  بس  آتش 
به  پرست)  ميهن  (اتحاد  پاتريوتيكا  يونيون 
پارلمانتاريستى  راه هاى  جستجوى  منظور 
از  بيش  ترور  با  حاكم  طبقه  نمود،  مبارزه 
كانديداى  سه  شامل  مبارزين  از  نفر   3000
نيروهاى  و  پليس  توسط  جمهورى  رياست 
شبه نظامى وابسته به خود، به آن پاسخ داد. 

تاكتيك اوريبه 
كه  دارد  وجود  برانگيز  تعجب  احتمال  اين 
بتواند  اوريبه  مانند  عوامفريب  مرتجع  يك 
جمهورى  رياست  پياپى  انتخابات  دو  در 
برنده شود. با اين حال در آخرين انتخابات 
شصت   2006 سال  در  جمهورى  رياست 
در  شركت  از  شرايط  واجدين  درصد 
اين  در  آنچه  كردند،  خودارى  انتخابات 
ميان واقعا برجسته مى نمود، نمايش بزرگ 
بر  (متكى  دمكراتيك  قطب  چپ،  ائتالف 
درصد   22 كه  بود  قديم)  كمونيست  حزب 
آراء و رتبه دوم را در انتخابات احراز نمود 
شهردارى  كنترل  تاكنون   2003 سال  از  و 

بوگوتا را در اختيار دارد.
اما از منظرى ديگر بعد از چند دهه مبارزه 

قطعى  نتايج  به  منجر  كه  چريكى 
ميان  در  خستگى  نوعى  نگرديد، 

 فارک و چشم انداز مبارزه طبقاتى 
در كلمبيا                  
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      Anibal Montoya نوشته: آنيبال مونتويا
                              ترجمه: بيژن رنجبر   
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ديكتاتورى  حاكميت  تحت  ايران  جامعه 
آميز  فاجعه  و  بى سابقه  گسترش  از  مذهبى 
مى برد.  رنج  عميقا  اجتماعى  آسيب هاى 
اين  گواه  ما  كنونى  جامعه  موجود  واقعيت 
اعمال  با  اسالمى  رژيم  كه  است  حقيقت 
در  نئوليبراليستى  مخرب  سياست هاى 
كه  توسعه  پنج ساله  هاى  برنامه  چارچوب 
از سوى نهادهاى مالى بين المللى وابسته به 
امپرياليسم، همچون بانك جهانى و صندوق 
بين المللى پول ديكته مى شود و نيز تحميل 
سرگوبگرانه ارزش هاى واپسمانده مذهبى و 
فرهنگ قرون وسطايى خود بر جامعه بويژه 
بر گروه هاى سنى جوان، جامعه ايران را به 
ورطه اى فاجعه آميز و خطرناک، كه جامعه 
شناسان آن را وضعيت «آنوميك» مى نامند، 

فروغلتانده است. 
را  مذهبى  ديكتاتورى  كه  نيست  سبب  بى 
بروز  عمــده  محرک  و  اصلى  عامل  بايد 
اجتماعى  هاى  آسيب  هولناک  گسترش  و 
كودكان  طالق،  اعتياد،  فحشا،  فقر،  همچون 
گوناگون  انواع  و  فرارى  دختران  خيابانى، 
ميان  اين  در  نمود.  معرفى  جنايت  و  جرم 
فراگير  دامنه  مخدر،  مواد  به  اعتياد  گسترش 
آن در سطح ملى، راهيابى نگران كننده آن به 
ميان دختران ايرانى و جذب قربانيان جديد 
از هر دو جنس، گسترش آشكار آن در اماكن 
عمومى چون پارک ها و مدارس، ورود مواد 
مخدر جديد به بازار، و سرانجام هزينه ارزان 
اى  شبهه  هيچ  جاى  بدان،  دسترسى  قيمت 
باقى نمى گذارد كه كارگزاران رژيم اسالمى 
مواد  توزيع  و  تهيه  اندركار  دست  نيز  خود 

مخدر در ايران هستند. 

وضعيت آنوميك
ديكتاتورى  سقوط  و  انقالب 57  با  همزمان 
اجتماعى  انقالب  پرتوى  در  سلطنتى، 
نوظهور، نيروهاى مادى و معنوى جامعه آزاد 
گشت و در مسير رشد و انكشاف و تعالى 
به حركت درآمد، در چنين شرايطى متأثر از 
فرو  ضمن  انقالب،  از  برآمده  جديد  وضع 
ريختن وضع پيشين و به همراه آن زوال نظام 
جديد،  موقعيت  هنجارها،  و  ارزش ها  كهنه 
و  بالنده  فرهنگى  بستر  و  اجتماعى  فرصت 
شايسته اى در جهت كمال اخالقى و تعالى 
فرهنگى فرا روى قشرها و طبقات اجتماعى 
و  داد  قرار  جوان  سنى  گروه هاى  بويژه 
همگانى  اشتياق  و  كشش  چون  هايى  نمونه 

شركت در مباحث  مطالعه متون سياسى،  به 
و  احزاب  چشمگير  رشد  خيابانى،  سياسى 
ها  ميتينگ  برگزارى  سياسى،  سازمان هاى 
و جلسات سخنرانى و شب هاى شعر و نيز 
حضورعلنى و متعدد سازمان هاى كمونيستى 
در مقياس وسيع و سراسرى كه تا آن تاريخ 
بى سابقه مى نمود، به غناى فضاى فرهنگى 

و اجتماعى جامعه فزونى مى بخشيد. 
نيز  و  انقالب  پروسه  طول  در  چنين  هم 
ديكتاتورى  يوغ  از  رهايى  از  بعد  بالفاصله 
ميان  در  اجتماعى  همبستگى  سلطنتى، 
يافت و  افزايش  جامعه به حد اعال  اعضاى 
افراد از عميق ترين درجه همنوايى اجتماعى 
با ارزش هاى جمعى و مصالح نوين عمومى 
جامعه  نيز  مقابل  در  و  گرديدند  برخوردار 
مضمون  و  تبديل  اعضا  اتكاى  نقطه  به 
به  و  تعيين  را  ايشان  اجتماعى  رفتارهاى 
بيانى  به  داد.  مى  سامان  بهنجار  صورت 
اجتماعى  همبستگى  دليل  به  تئوريك، 
افزاينده در پروسه انقالب و همنوايى عميق 
اجتماعى در نخستين مرحله پس از استقرار 
ها  آسيب  ميزان  از  العموم  على  نوين،  نظم 
نحوى  به  اجتماعى  هاى  ناهنجارى  نرخ  و 
ترين  پايين  به  و  شود  مى  كاسته  چشمگير 
سطح ممكن سقوط مى كند. به عبارت ديگر 
در  كه  اى  جامعه  فرهنگى   – سياسى  غناى 
آن انقالب بوقوع مى پيوندد وجذابيت فوق 
العاده ارزش هاى جديد و برآمده از پروسه 
گسترده  بروز  براى  فرصتى  انقالبى،  جنبش 
در  و  اجتماعى   - روانى  هاى  سرخوردگى 
نتيجه گرايش فراگير به انحراف از ارزش ها، 
هنجارها و موازين اخالقى باقى نمى گذارد.

هاى  آسيب  كالسيك،  تعريف  يك  طبق 
شناسانه،  جرم  تعبير  به  و  اجتماعى 
بزهكارى هاى اجتماعى به كنش هايى اطالق 
مى گردد كه خود نتيجه انحراف از هنجارها 
و قوانين حقوقى است. با استناد به تعريف 
مزبور، هرگاه هنجارهاى اجتماعى و قوانين 
حقوقى حاكم، مورد وثوق و احترام اكثريت 
اجتماعى  عمده  طبقات  و  ها  گروه  جامعه، 
واقع و در فرآيند كنش هاى متقابل اجتماعى 
محترم شمرده شوند، آمار و نرخ آسيب ها و 
انحرافات اجتماعى در حدى قابل تحمل و 
نه فراگير باقى مى ماند زيرا اكثريت جامعه، 
هنجارهاى  و  ها  ارزش  با  باالستقالل  خود 

عبور  از  كرده،  همنوايى  اجتماعى 
باز  سر  شده  وضع  مرزهاى  از 

مردم مشاهده مى شد. در چنين فضاى آكنده از نوميدى 
ناشى از عدم دستيابى به نتايج عملى، فارک به حمالت 
و آدم ربايى هاى گسترده متوسل گرديد كه اين تاكتيك به 
نوبه خود از سوى بورژوازى و امپرياليسم با هدف بسيج طبقات 
متوسط و بخش هاى عقب افتاده سياسى كارگران و دهقانان براى 
حمايت از سياست “بازوى قوى“ طبقه حاكم مورد بهره بردارى 

قرار گرفت.
عليرغم آنچه گفته شد، در سال هاى اخير احياى مبارزات كارگرى 
كه  بطورى  است،  مشاهده  قابل  وضوح  به  كلمبيا  در  اى  توده  و 
عليه  توده اى  عظيم  بسيج  نيز  و  عمومى  متعدد  اعتصابات  شاهد 
امضاى قرارداد تجارت آزاد با اياالت متحده آمريكا، راهپيمايى هاى 
نيز  و  ايم  بوده  دانشجويان  مبارزات  و  دهقانان  بوميان،  اعتراضى 
طبقه كارگر به رغم ضرباتى كه متحمل شده، ليكن دوباره قدرت 
و توان خود را در سطحى سازمان يافته و مبارزه جويانه به نمايش 

گذاشته است.
اوريبه، تحت فشار اياالت متحده آمريكا چندين بار پيشنهاد آزادى 
اسراى فارک را رد نموده و با اقدام به قتل رائول رييز در اكوادور 

هرگونه امكان بالقوه صلح را نابود ساخته است.
در  كارگرى  جنبش  يك  با  مواجهه  در  كه  است  واضح  بدينسان 
حال ظهور و يك آلترناتيو چپگراى غيرمنتظره سياسى، بورژوازى 
كلمبيا مايل به حفظ مسئله “مشكل چريكى“ در كشور، با هدف 
تداوم سياست پايمال كردن حقوق دمكراتيك مردم، بازداشت هاى 

كور و ترور رهبران كارگرى و توده اى است.
عالوه بر اين حفظ يك “جبهه جنگ“ داخلى، به بورژوازى كلمبيا 
و اياالت متحده آمريكا فرصت مى دهد كه از تشديد سياست هاى 
ميليتاريستى با چشم انداز راه اندازى جنگ عليه ونزوئال به عنوان 
آخرين كارت، با هدف سرنگونى دولت چاووز، تخريب انقالب 
ونزوئال و جلوگيرى از سرايت آن به ساير مناطق آمريكاى التين، 

استفاده كند.
شهرها مركز انقالب

رغم  به  است.  آشكار  كلمبيا  در  چريكى  جنگ  هاى  محدوديت 
گذشت 40 سال، جبهه نبرد بالنسبه ثابت باقى مانده است و به 
نظر مى رسد 40 سال ديگر نيز بدون دگرگون هاى بنيادين همين 
وضعيت ادامه يابد. حتى در كشورى با دهقانان بيشمار همچون 
كلمبيا، شريان هاى حياتى جامعه يعنى نهادهاى سياسى، اقتصادى 

و صنعت حمل و نقل در شهرها تمركز يافته اند.
هيچ رژيمى قادر به پايدارى و ايستادگى بر روى پاهاى خود در 
مواجهه با يك ضربه عمومى انقالبى فلج كننده تمام كشور كه از 
شهرها آغاز گردد، جايى كه انبوه كارگران، كارخانه ها و مراكز 
چشم  آن  اين  بود.  نخواهد  آورند،  در   خود  اشغال  به  را  قدرت 
در  بايد  كه  را  انقالبى  كادرهاى  انرژى  و  توان  كه  است  اندازى 

جهت فوق هدايت گردند، حفظ مى كند.
با اين وصف، آيا رهبران فارک بايد فارک را منحل كنند؟

پاسخ روشن است: به هيچ وجه. فارک مى تواند و بايد از طريق 
دسترس  در  شهرها،  در  مبارزه  روند  به  پيوستن  براى  تالش 
اجتماعات كارگران و كشاورزان قرارگرفتن و آموزش و تسليح 
كميته هاى كارگران و كشاورزان كه وظيفه مقابله با آدمكش هاى 
استخدام شده از سوى كارفرمايان و گروه هاى شبه نظامى را به 
عهده دارند، نقش بسيار مفيدترى در امر به ثمر رساندن انقالب 

ايفا نمايد.
از اينروى انقالب كلمبيا بايد تركيبى باشد از مبارزه مسلحانه در 
روستاها و قيام عمومى در شهرها كه توسط طبقه كارگر و حزبى 
كه ريشه در ميان توده ها دارد هدايت گردد. لذا تاكيد بر اين است 
كه فارک بايد به عنوان يك عنصر حامى و نه پاشنه و محور اصلى 

مبارزه انقالبى عمل كند.
  

     ديكتاتورى مذهبى
و آسيب هاى اجتماعى              

 بيژن رنجبر
نيمه دوم مرداد 1387- نيمه دوم اوت 2008

                     ژوئن 2008
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زمانى  دقيقًا  وضعيت  اين  عكس  مى زنند. 
به  ما  جامعه  كه  گرديد  پديدار  ايران  در 
دليل سياست هاى نئوليبراليستى و عملكرد 
مرحله  از  اسالمى  رژيم  استبدادى  و  سركوبگرانه 

انقالب به مرحله “بحران” گذار نمود.
 – سياسى  پيامدهاى  از  جدا  “بحران”،  مرحله  در 
اقتصادى فاجعه بارش، نرخ آسيب ها و بزهكارى هاى 
اجتماعى سير صعودى يافته، فوران نموده است و 
سالمت فرهنگى جامعه ايران بويژه گروه هاى سنى 
ديدگاه  اين  از  كند.  مى  تهديد  شدت  به  را  جوان 
خصلت برجسته دوران بحران، وضعيت “آنوميك” 
و  گروه ها  افراد،  آن،  تحت  كه  است  ايران  جامعه 
اجتماعى  بى هنجارى  نوعى  از  اجتماعى  طبقات 
نيز  و  برند  مى  رنج  هنجارها  نظام  در  ثباتى  بى  و 
دامنگير  فرهنگى  و  روانى  عميق  هاى  سرخوردگى 
ميان  مرز  وضعيتى  چنين  در  است.  گشته  جامعه 
هنجارها و ناهنجارى ها، ارزش ها و ضد ارزش ها 
فرو ريخته و بدين ترتيب اعضاى جامعه در فرآيند 
سردرگمى  نوعى  به  اجتماعى  متقابل  كنش هاى 

هنجارى مبتال گشته اند. 
با  كه  ايران  بر  حاكم  مذهبى  ديكتاتورى  بدينسان 
سركوبى نيروهاى چپ و مترقى با پتانسيل سازندگى 
جامعه اى پيشرفته و انسانى، درهم شكستن نهادهاى 
اجتماعى و فرهنگى بالنده و نوگرا، ترويج خرافات 
گسترش  نيز  و  مذهبى  واپسمانده  فرهنگ  اشاعه  و 
هولناک  فقر و فالكت و گرسنگى در ميان توده ها، 
به  را  آن  و  مختل  را  ايران  جامعه  هنجارى”  “ثبات 
برده  فرو  “آنوميك”  وضعيت  و  “بحران”  مرحله 
و  روانى  “بهداشت  امر  در  اختالل  مسبب  است، 
اينروى  از  و  جامعه  افراد  نزد  در  اجتماعى”  تعادل 
گسترش  و  بروز  عمده  محرک  و  اصلى  عامل 
در  اجتماعى  ناهنجارى هاى  و  آسيب ها  بى سابقه 
كه  هنجارى،  ثبات  فقدان  در  كه  چرا  است،  ايران 
وظيفه نگاهدارى از آن به عهده نهادهاى اجتماعى 
تعادل  و  روانى  بهداشت  حفظ  است،  دولت  بويژه 
به  گرايش  از  مانع  خود  كه  جامعه  افراد  اجتماعى 
هنجارشكنى و بروز گسترده آسيب هاى اجتماعى 

مى گردد، ميسر نخواهد بود.    
االجرا  الزم  ارزش ها  كه  آنگاه  ذكرست  به  الزم 
مى گردند صورت هنجار مى يابند، يعنى نوعى اجبار 
در اجرا و رعايت را بيان مى كنند كه سرپيچى از 
آن مى تواند مستوجب مجازات گردد. با اين وصف 
گروه ها و طبقات مسلط به منظور تضمين دستيابى 
درصدد  همواره  خود  طبقاتى  منافع  و  مقاصد  به 
و  قشرها  به  خويش  مطلوب  ارزش هاى  تحميل 
طبقات تحت سلطه بر مى آيند و از اين روى التزام 
عملى را به ارزش هاى خود افزوده، آن را به صورت 
هنجار عرضه مى كنند. بدين منظور هيئت حاكمه از 
سويى توسط دستگاه ايدئولوژيك و ماشين تبليغاتى 
خود، افراد و گروه هاى تحت سلطه را به همنوايى 
درونى(داوطلبانه) با ارزش هاى حاكم فرا مى خواند 
و از سوى ديگر به ارزش هاى طبقاتى و ايدئولوژيك 
خود شكل حقوقى داده، اعضاى جامعه را از طريق 

اعمال “زور”  به رعايت و اجراى آن وا مى دارد.
ناخرسندى  دليل  به  “بحران”  دوران  در  آنكه  حال 
قدرت  از  حاكميت  تحت  گروه هاى  و  افراد 

ارزش هاى  از  رويگردانى  آن  دنبال  به  و  حاكم 
همنواى  يعنى  آن  محصول  و  اقناع  شيوه  مسلط، 
درونى و داوطلبانه با ارزش ها و هنجارهاى حاكم، 
كارآيى خود را ازدست مى دهد، ليكن رژيم حاكم 
استمرار  و  تعادل  و  بقا  حفظ  به  مبرم  نياز  دليل  به 
حيات خود، به رعايت ارزش ها و هنجارهاى حاكم 
از سوى محكومين سخت نيازمند است، در نتيجه 
“بحران”،  دوران  در  موجود  و  ميسر  طريق  تنها  به 
مطلوبش،  هنجارهاى  و  ارزش ها  اعمال  منظور  به 
يعنى “زور” متوسل مى گردد، و اين چنين است كه 
بطور نمونه شعار «يا روسرى يا توسرى» از حلقوم 

ارتجاع سر بر مى آورد. 
ادامه اين روند يعنى تشديد اعمال زور، عكس انتظار 
رژيم حاكم، خود موجب افزايش شكاف و فزونى 
با  محكوم  اجتماعى  طبقات  و  گروه ها  ميان  فاصله 
يك  وضعيتى،  چنين  در  گردد.  مى  حاكم  قدرت 
رابطه مستقيم اجتماعى پديد مى آيد، به اين  معنا 
حاكم  قدرت  ناحيه  از  “زور”  اعمال  چه  هر  كه 
و  ارزش ها  رعايت  در  جامعه  افراد  اجبار  قصد  به 
نسبت  همان  به  يابد،  افزايش  مسلط  هنجارهاى 
مطلوب  ارزش هاى  از  دورى  و  نفرت  حس  نيز 
محكوم  گروهاى  و  افراد  نزد  در  حاكم،  قدرت 
فزونى مى يابد، بطوريكه در ادامه، حاكميت سياسى 
توانايى كنترل و هدايت رفتارهاى اجتماعى و حفظ 
انگاره هاى فرهنگى را از كف مى بازد و جامعه را 
به سوى وضعيت “آنوميك” سوق مى دهد، كه به 
دنبال آن امواج سهمگين و پياپى سرخوردگى هاى 
بويژه  جامعه  گروه هاى  و  افراد  اجتماعى   – روانى 
گروه هاى سنى جوان را درهم مى كوبد و در نتيجه 
نرخ آسيب ها و ناهنجارى هاى اجتماعى به شكلى 

سرسام آور فزونــــى مى يابد. 
آسيب  پيامدهاى  با  مواجهه  در  مذهبى  ديكتاتورى 
سه  محصول  خود  كه  آنوميك،  وضعيت  شناختى 
است،  رژيم  همين  جنايت  و  جهل  حاكميت  دهه 
معموال از دو شيوه سود مى جويد: نخست آنكه با 
هجوم به محالت فقيرنشين و تخريب آنها همچون 
از  ناتوان  سفيد،  خاک  نشين  زاغه  و  جمشيد  محله 
پاسخگويى به معضل آسيب هاى اجتماعى درصدد 
و  آيد  مى  بر  آن  حل  بجاى  مسئله  صورت  زدودن 
همچنين با براه انداختن اعدام هاى خيابانى و توسل 
به ابزار وحشيانه  دار و درفش و شالق و سركوب 
قربانيان خود، در پى ايجاد فضاى عمومى ارعاب و 
“ ترس“ تالش مى ورزد تا به زعم خود با زهرچشم 
گرفتن از اعضاى جامعه مانع از گرايش به جرم و 

بزه گردد. 
چنين  با  مذهبى  ديكتاتورى  كه  ذكرست  شايان 
به  اجتماعى،  آسيب هاى  رفع  به  نسبت  نگرشى 

مذهب”،  “حكومت  آور  ترس  ماهيت  از  روشنى 
آشكارا  و  دارد  برمى  پرده  استبدادى  نظام  بمثابه 
در مقام اثبات نظريه نويسنده “ روح القوانين “ در 
باب خصلت مركزى نظام هاى استبدادى آنگاه كه 
مى گويد در نظام استبدادى تنها يك چيز در ميان 
آن  گردد،  مى  تقسيم  برابر  بصورت  جامعه  اعضاى 
هم ترس از حاكم مستبد است؛ سكوى نخست را 

احراز مى كند! 
نگرشى  چارچوب  در  اسالمى  رژيم  آنكه  دوم 
با  اجتماعى  آسيب هاى  به  جهانى  آن  و  الهوتى 
و  تقوااهللا“  به  “اوصيكم  مذهبى  قاعده  بر  تكيه 
با  كند  مى  سعى  منكر“  از  نهى  و  معروف  “امربه 
تبليغ و ترويج ارزشهاى واپسمانده دينى و تحميل 
قالب هاى فرهنگى خود، اخالق اسالمى را در ميان 
بدينسان  و  دهد  اشاعه  اجتماعى  گروه هاى  و  افراد 
هاى  ناهنجارى  گسترش  از  اخالق  ابزار  به  اتكا  با 

اجتماعى ممانعت بعمل آورد.
نزد  در  عزيمتى  نقطه  به  خود  اسالمى  باور  اين 
دوباره  تجاوز  براى  مذهبى  ديكتاتورى  كارگزاران 
به حوزه و حدود خصوصى زندگى اعضاى جامعه 
بدل گشته است. از اينروى رژيم اسالمى به لحاظ 
سركوبى آزادى ها و دست اندازى به حقوق فردى 
انسان ها در ميان رژيم هاى استبدادى از مقامى ممتاز 
هاى  ديكتاتورى  است.  برخوردار  بفرد  منحصر  و 
هاى  آزادى  ناحيه  از  كه  آنجا  از  بورژوايى  معمول 
سياسى و اجتماعى احساس خطر مى كنند، اقدام به 
سركوبى و انهدام اين سنخ از آزادى ها مى نمايند، 
حالى  در  ايران  بر  حاكم  مذهبى  ديكتاتورى  ليكن 
كه آزادى هاى سياسى و اجتماعى را نابود مى سازد 
زندگى  زواياى  ترين  خصوصى  به  حال  همان  در 
وحشيانه  بصورت  و  اندازى  دست  جامعه  اعضاى 
به سركوبى انتخاب ها و آزادى هاى فردى مبادرت 
مى ورزد. روشن است كه اين حد از تجاوز بدور از 
ذره اى شرم، برآمده از جانمايه مذهبى رژيم اسالمى 
است كه به آن اجازه مى دهد راجع به خاص ترين 
عمال  و  صادر  حكم  و  فتوا  جامعه  افراد  مناسبات 
در  كه  چرا  كند،  عريان  و  مستقيم  دخالت  به  اقدام 
باور ديكتاتورى مذهبى هيچ حوزه اى خصوصى و 
خارج از دايره كنترل مذهبى تلقى نمى گردد و به 
هر ترتيب اخالق اسالمى مى بايست فراگير و تمام 

شؤن زندگى اعضاى جامعه را در برگيرد.
و  افراد  واكنش  “آنوميك”،  وضعيت  با  مقابله  در 
گروه هاى اجتماعى تحت سلطه از يكديگر متفاوت 
انطباق  منظور  به  شيوه  ترين  شايع  ليكن  باشد،  مى 
آسيب  شكل  هنجارى،  ريختگى  بهم  مقتضيات  با 
آنكه  بدون  گروهى  كه  معنا  بدين  است،  شناسانه 
اهداف و ابزار اجتماعى نوينى به عنوان بديل براى 
جايگزينى اهداف و ابزار اجتماعى موجود در چشم 
و  اجتماعى  پيوندهاى  قطع  با  باشند  داشته  انداز 
فرهنگى خود با نظام ارزشى طبقه حاكم به سمت 
نوعى خالء ارزشى و بحران هويت سوق مى يابند، 
علل بسيارى از خودكشى ها و گرايش به مصرف 
مواد مخدر را بايستى در اين زمينه جستجو نمود. 
اجتماعى  اهداف  پذيرش  ضمن  ديگر  گروهى 

موجود كه از سوى قدرت حاكم  ترويج 
خاص  ابتكارى  هاى  شيوه  گردند،  مى 
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ا حمد ر: هلمت  ب سر

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

براى ما ارسال كنيد.

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى اين نشريه 
ارسال شده باشد را چاپ مى كند.

آزاد  ماخذ  ذكر  با  امروز  جهان  مطالب  از  *استفاده 
است.

*مسئوليت  مطالب جهان   امروز  با نويسندگان آن 
است و تنها مطالبى كه با نام جهان امروز امضا شده 

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

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

آ4 با سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز

سايت كو مه له
www.cpiran.org

www.tvkomala.com
سايت تلويزيون كو مه له

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

سايت حزب كمونيست ايران

www.komalah.org

به  دستيابى  براى  را  خود 
ابزار  جايگزين  مزبور  اهداف 
كنند،  مى  رسمى  و  قانونى 
خريد  سرقت،  نوع  از  آسيب هايى 
فروشى  تن  و  مخدر  مواد  فروش  و 
و  تبيين  قابل  فوق  فرآيند  بر  تكيه  با 
بايستى  ديگر  عبارت  به  هستند،  درک 
هاى  آسيب  به  گرايش  نوع  اين  ريشه 
توزيع  نابرابر  ساختار  در  را  اجتماعى 
فرصت ها و مجال ها براى دستيابى به 
اجتماعى  شده  تاكيد  و  جذاب  اهداف 

جستجو نمود.
شناسانه،  آسيب  واكنش هاى  از  جدا 
رويكردى  قالب  در  ديگر  گروهى 
واكنش  در  سازنده،  و  پيشرو  بالنده، 
آنوميك  وضعيت  و  بحران  شرايط  به 
و  مى گزينند  بر  را  انقالبى گرى  گزينه 
ابزار  و  اجتماعى  اهداف  نفى  ضمن 
طبقه  به  متعلق  رسمى  هاى  شيوه  و 
ابزار  و  اهداف  استقرار  پى  در  حاكم، 
دگرگونى  رهگذر  از  اجتماعى  نوين 
وضع ناعادالنه موجود به همراه الغاى 
نظام ارزش ها و هنجارهاى فروبرنده و 

بازدارنده قدرت حاكم بر مى آيند.
از  عمومى  گيرى  نتيجه  يك  در   
است  ذكر  به  الزم  شد  گفته  آنچه 
اقتصادى،  نابسامانى هاى  فوران  كه 
اجتماعى، سياسى و فرهنگى در ايران 
مذهبى،  ديكتاتورى  حاكميت  تحت 
اجتماعى  انقالب  يك  وقوع  ضرورت 
به رهبرى طبقه كارگر با هدف استقرار 
سوسياليسم و جامعه اى مبتنى بر رفاه 
بيش  را  برابرى  و  آزادى  همگانى، 
است.  نموده  عاجل  و  مبرم  پيش  از 
و  استراتژيك  آلترناتيو  يگانه  بى گمان 
به  بخشيدن  پايان  براى  نهايى  حل  راه 
تمام  رفع  و  كنونى  دهشتناک  وضعيت 
اشكال نابرابرى، ستم و فقر و گرسنگى 
و صور گوناگون آسيب هاى اجتماعى 
و در نهايت تأمين يك زندگى در خور 
نظام  بساط  برچيدن  انسان،  كرامت 
ديكتاتورى  و  دارى  سرمايه  منحوس 
كن  بنيان  انقالبى  رهگذر  از  مذهبى 
ايران  در  سوسياليستى  نظام  استقرار  و 

خواهد بود.   
   

كميته مركزى كومه له طى اطالعيه اى  به 
احمد  درگذشت  از  خبر  تير،   14 تاريخ 
فتحى مشهور به "الله حمه مريوان"، كادر 
و پيشمرگ قديمى كومه له و عضو حزب 
شهر  در  بيمارستانى  در  ايران،  كمونيست 

سيلمانيه داد.
“احمد فتحى” چهره محبوب مردم كارگر 
و زحمتكش مريوان، يار و ياور كاک فواد 
چهره  از  تصويرى  كه  بود  پيشمرگى  و 
مسلح وى در كردستان و سراسر ايران به 

سمبول مبارزه و مقاومت تبديل شد.
تاسيس  روزهاى  اولين  از  فتحى  احمد 
به  پوالدين  اى  اراده  با  دهقانان   اتحاديه 

مبارزات مردم زحمتكش عليه رژيم اسالمى پيوست و پس از آن نيز 
به صفوف پيشمرگان كومه له ملحق شد و تا آخرين لحظات زندگى 
پربارش در صفوف كومه له و حزب كمونيست ايران به مبارزه ادامه 

داد.
            ياد احمد فتحى زنده و گرامى است!

گرامى باد ياد "الله حمه"


