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اكنون در شرايطى در آستانه اول ماه مهر و آغاز سال تحصيلى 
جديد قرار گرفته ايم كه نظام سرمايه دارى جمهورى اسالمى 
بيش از هر زمان ديگرى عوارض و عواقب ويرانگر بحران و 
تنگناهاى اقتصادى و سياسى خود و  پيامدهاى سنگين انزواى 
بين المللى و محاصره اقتصادى در نتيجه تداوم بحران بر سر 
به  همه  از  بيش  و  ايران  مردم  دوش  به  را  هسته اى  برنامه هاى 

دوش كارگران و اقشار تهيدست جامعه انداخته است.
امروز اين واقعيت بر هيچ كس بويژه بر شما دانش آموزان و 
كم  اقشار  يا  و  كارگرى  هاى  خانواده  از  اكثرا  كه  دانشجويان 
شما  مادران  و  پدران  كه  نيست  پوشيده  هستيد  جامعه  آمد  در 
براى تامين نيازهاى ابتدائى و روزمره زندگى در مقابل اين غول 
عظيم تورم و گرانى با چه مشكالت و مشقاتى روبرو هستند، 
كردن  زندگى  به  ها  خانواده  اين  از  وسيعى  بخش  كه  بطورى 
زير خط فقر رانده شده اند و بسيار ى از آنها به دليل فقر مالى 
ايران  معلمان  نيستند.  مدرسه  به  فرزندانشان  فرستادن  به  قادر 
پوست  و  گوشت  با  را  اقتصادى  فالكتبار  شرايط  اين  عوارض 
خود  اخير  سال هاى  در  همين  براى  و  اند  كرده  احساس  خود 

بخشى از مبارزه عليه اين او ضاع بوده اند.
فالكتبار  اوضاع  و  ها  محروميت  اين  اسالمى  جمهورى  رژيم 
اقتصادى را با تشديد سركوب مبارزات كارگران، سركوب زنان 
در  مبارز  دانشجويان  ببند  و  بگير  و  اختناق  شرايط  تشديد  و 
دستگيرى  و  مدارس  فضاى  بيشتر  كردن  مسدود  دانشگاه ها، 

جوانان، تحت عنوان اراذل و اوباش  توام ساخته است.
در همبستگى و  اتحاد با جنبش 
طبقه كارگر، جنبش زنان و جنبش 
و  دانشگاه ها  كردستان،  انقالبى 
مدارس ايران همچنانكه تا كنون 
نيز نشان داده اند مى توانند يكى 
عليه  مبارزه  داغ  كانون هاى  از 

سرمايه  ديكتاتورى  حاكميت  و  اقتصادى  فالكتبار  شرايط  اين 
 160 ايران  دانشگاه هاى  در  سال 1357  در  اگر  باشند.  مذهبى 
هزار دانشجو تحصيل مى كردند، اكنون اين تعداد به بيش از 1 
ميليون و 500 هزار نفر افزايش يافته است، بر اساس آمارهاى 
رسمى تركيب سنى حدود 20 در صد از جمعيت 74 ميليونى 
در  عمدتا  وسيع  جمعيت  اين  است.  سال  تا 24  بين 15  ايران 
مدارس و دانشگاه هاى ايران متمركز مى باشد. اين نيروى عظيم 
و پر انرژى كه به آزادى و حقوق فردى و كوتاه كردن دست 
اش  زندگى  روزانه  امورات  و  پرورش  و  آموزش  از  مذهب 
تحت  آينده  بهبود  به  اميدى  هيچ  و  دارد  نياز  شب  نان  همانند 
حاكميت جمهورى اسالمى ندارد، بدون ترديد مى تواند در هر 

تغيير و تحول سياسى نقش برجسته اى را ايفا كند. 
نگاهى به جنبش دانشجويى ايران بيانگر اين واقعيت است كه 
تبديل  براى  تالش  نه  رژيم،  فرهنگى  و  سركوبگرانه  تهاجم  نه 

به  ويژه  امتيازات  دادن  نه  و  علميه  حوزه  به  دانشگاه 

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
بمناسبت آغاز سال تحصيلى  1387-1388  

آغاز باز گشايى مدارس و دانشگاهها و طرح
 امنيتى كردن فضاى دانشگاه از سوى رژيم

  سرمايه ، اسالم ، اعتياد

بحران اقتصادى و سير صعودى نرخ تورم!

اگر اين امر واقعى است كه سرنگونى جمهور ى اسالمى قدم اول يك انقالب كارگرى 
و استراتژى سوسياليستى است، اما اوال مسئله مهم اين است كه تحت چه شرايطى اين 
استراتژى جنبه تاكتيكى پيدا مى كند و دوما فراهم نبودن شرايط مطلقا به اين معنى نيست 
كه حزبى يا جريانى مى تواند به نيابت طبقه با اتكا به جوخه هاى رزمى اش اين رسالت 
طبقاتى را به سر "منزل" رساند. همه اهميت مسئله و تمايز يك استراتژى سوسياليستى 
از غيرسوسياليستى در واقع در اين نكته نهفته است، كه طبقه كارگر از راه تشديد مبارزه 
طبقاتى و سازمانيابى خود به استقبال سرنگونى مى رود و به اين اعتبار مهر خود را بر 

تحوالت جامعه مى كوبد. 

گرجستان: دفاع از تماميت ارضى؟
دفاع از حق تعيين سرنوشت؟

و يا تقسيم مجدد جهان؟

نگاهى به شرايط دشوار كارگران بدون اجازه كار
    و اقامت در اروپا و سوئد!
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دوستى با مردم اسرائيل؟ دم خروس كجاست؟
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آزادى فعالين كارگرى و ساير زندانيان سياسى  
 را با مبارزه متحد به حكومت اسالمى ايران تحميل 
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ميليون ها  دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشايى  با  امسال 
دانش آموز و دانشجو  نيز مثل هر سال با عالقه و 
شور و شوق جديد و با اميد به زندگى بهتر و به اميد 
رهايى از ظلم و ستم  و از بين بردن  خرافه اسالمى 
از جامعه و از محيط هاى آموزشى، روانه كالس هاى 
نسل  از  ها  خيلى  هنوز  اينحال  با  مي شوند.  درس 
جوان پشت درهاى مدرسه و دانشگاه مانده اند، هنوز 
براى خيلى ها مدرسه و كالس مناسب و حتى مدرسه 
و كالسى موجود نيست كه پاى به آن بگذارند. به 
جاى تحصيل رايگان در تمام سطوح و كمك هزينه 
دولت،  توسط  سال  زير 18  نوجوانان  و  كودكان  به 
هزينه اكثريت آنان به درآمد ناچيز پدران و مادران 
شان تحميل مي شود.  هنوز هزاران كودک و نوجوان 
يا در كوچه ها و حلبى آبادها رها شده اند و يا همراه 
خيابان هاى  و  كار  مراكز  در  خود  مادران  و  پدران 
شهرها با فقر و فالكتى كه رژيم  اسالمى سرمايه به 
جامعه و به زندگى آنان تحميل كرده است، دست و 
پنجه نرم مي كنند. و بيكارى، فحشا ، اعتياد و فساد 
نيز بخش وسيعى از نسل جوان جامعه ما را  تهديد 

مي كند. 
و  سياسى  مطلق  حقوقى  بى  كنار  در  اسالمى  رژيم 
ايران  جامعه  و  مردم  به  كه  اجتماعى  و  اقتصادى 
آمدن  سركار  اول  روز  همان  از  است،  كرده  تحميل 
به  را  نسل  اين  تا  است  درافتاده  نسل  اين  با  خود 
سكوت و تمكين وا دارد. از يورش نظامى و به خون 
كشيدن دانشجويان گرفته، تا كشيدن حجاب خفقان 
و  حضور  تا  مدارس  بر  اسالمى  خرافه  و  جهل  و 
دخالت هر روزه مزدوران و ماموران اطالعاتى رژيم  
اسالمى در محيط هاى آموزشى. با اينحال اين نسل 
تمكين  و  است  نكرده  تمكين  اسالمى  جمهورى  به 
نخواهد كرد. اين نسل را جمهورى اسالمى نمي تواند 
دسترسى  اينترنت  به  نسل  اين  بكشاند.  شكست  به 
دارد، زندگى جوان و امثال خود را در جامعه مدرن 

مى بيند، دسترسى آنان را به امكانات 
آنان  با  مى بيند،  پيشرفته  و  مدرن 
ارتباط برقرار كرده  و مي كند، خود 
را و زندگى و آينده خود را با زندگى 
مي كند  مقايسه  كشورها  ديگر  جوان 
و  آزاد  و  مرفه  زندگى  از  كمتر  به  و 
نسل  اين  نمي دهد.  رضايت  مدرن 
همراه مردم جامعه اى كه در آن 70 
درصد آدم هاى ضد باورهاى مذهبى 

و ضد خرافه  دارد كه از دست رژيم  اسالمى كارد به 
استخوانشان رسيده است، مبارزه خود را براى بزير 
كشيدن رژيم  اسالمى ادامه مي دهد. اين نسل و اين 
70 درصد مردم اين جامعه نيروى مادى  جنبش ما و 
اميد اين جامعه براى دست يافتن به آزادى و برابرى 

و يك دنياى بهترند. 
براى عقب راندن و درهم شكستن يورش جديدى 
تدارک  دانشگاه ها  و  مدارس  به  اسالمى  اوباش  كه 

مى باشد.  نسل  اين  سركوب  پى  در  ديده اند، 
جمهورى اسالمى در چند ماه  اخير يورش جديدى 
كارگر  طبقه  بويژه  مردم  معيشت  به  و  آزادى  به  را 
سازمان داده و در تدارک گسترش آن به مدارس و 
دانشگاه هاست كه نمونه بارز  آن زندانى و شكنجه 
در  ايران  دانشگاه هاى  سوسياليست  و  چپ  فعالين 

مقطع 13 آذر بود.
دانشگاه ها  بازگشايي  پيشواز  به  حالي  در  امسال 
در  دانشجويي  فعاالن  از  تعدادی  كه  مي رويم 
زندان های مخوف اوين و ديگر زندان هاى رژيم در 

شهرستانها بسر مي برند.
دانشجويان چپ و سوسياليست در مقطع 13 آذر و 
با بر پايى روز دانشجو عليرغم اينكه هر ارزيابى و 
يا نقدى از آن حركت داشته باشيم، اجازه ندادند تا 
دانشگاه هاى  درون  در  سوسياليست  و  چپ  صداى 
سراسر كشور خاموش بماند و با برپايى مراسمات و 
آكسيون ها از جمله هشت مارس ها  و ديگر مراسمات 
بيان  سرمايه  كنونى  نظم  به  نسبت  را  خود  اعتراض 
ظلم  طبقاتى،  فاصله  كه  زمانى  تا  داشتند.  اعالم  و 
هم  طبقاتى  مبارزه  است  موجود  جامعه  در  ستم  و 
ماند.  خواهد   زنده  جامعه  درون  در  و  دانشگاه  در 
رژيم اسالمى براى مقابله با اين حركت نسل جوان 
و كمونيست در دانشگاه هاى ايران، به زندانى كردن، 
و  ارعاب  فضاى  ايجاد  تهيد،  آزار  و  اذيت  شكنجه، 
باشد  داشته  امكان  برايش  شايد  تا  برد  پناه  وحشت 
با اتخاذ اين تاكتيك هاى رنگ باخته، صداى آزادى 
اما  بكشاند،  شكست  به  را  طلبى  برابرى  و  خواهى 
براى رژيم و سردمدارانش مشخص شد كه زندان، 
شالق، شكنجه و اذيت و آزار نمى تواند صداى اين 
دانشگاهها  درون  در  را  كمونيست  و  انقالبى  نسل 
تاكتيك ها،  نوع  اين  با  بلكه  كند،  خفه  و  خاموش 
دانشجويان را براى از بين بردن نظم كنونى سرمايه 
جسورانه تر به مبارزه اى پيگير به همراه ديگر جنبش 
هاى اجتماعى وا مى دارد و آنها براى 
برقرارى جامعه اى آزاد و برابر به دور 
نابرابرى  و  ستم  و  ظلم  هرگونه  از 
مصرانه تر تالش و مبارزه خواهند كرد 
دست  از  براى  چيزى  ميان  اين  در  و 

دادن ندارند.
بعد از مدتى كه از تعطيلى دانشگاه ها 
بازگشايى  مقطع  در  حال  و  گذشته 
هستيم،  آموزشى  مراكز  و  دانشگاه ها 
حكومت  سركوبگرانه   . غيرانسانى  برخوردهاى 
ادامه  همچنان  دانشجويى،  جنبش  فعاالن  با  اسالمى 
دارد. حكومت با صدور احكام تعليقى و دادگاهى و 
ادامه بازداشت برخى از فعاالن دانشجويى و انحالل 
تشكل هاى دانشجويى، پليسى كردن مراكز آموزشى 

را شديدتر كرده است. 
از  زيادى  تعداد  جديد،  تحصيلى  سال  در 
دار  ستاره  طرح  اساس  بر  دانشجويان 

آغاز باز گشايى مدارس و دانشگاهها
 و طرح امنيتى كردن فضاى دانشگاه از سوى رژيم

سيروان پرتونورى به  وابسته  خانواده هاى  عضو  جوانان 
هيچكدام  دانشگاه،  به  ورود  براى  رژيم 
تبديل  از  را  دانشگاه ها  است  نتوانسته 
رژيم  با  مبارزه  فعال  سياسى  كانون هاى  به  شدن 
بطن  در  و  اخير  سال هاى  طى  در  دارد.  باز 
سوسياليست   و  چپ  بخش  دانشجويى،  مبارزات 
مطالبات  پرچم  افراشتن  بر  با  دانشجويى  جنبش 
دمكراتيك و راديكال و با دفاع از خواست ها و 
با  اتحاد  استراتژى  اعالم  و  كارگر  طبقه  مبارزات 
جنبش كارگرى و ديگر جنبش هاى اجتماعى و 
فعالين  با  همبستگى  و  پيوند  ايجاد  براى  تالش 
و رهبران ديگر جنبش ها، فصل نوينى در تاريخ 
اين دوره از حيات و پيشروى جنبش دانشجويى 

گشود.
سوسياليست  فعالين  همت  به  دانشجويى  جنبش 
اين جنبش در سال هاى اخير با به چالش كشيدن 
نظير  رژيم  به  وابسته  ارگانهاى  و  نهاد ها  آشكار 
عملى  تحميل  و  غيره  و  انضباطى  كميته هاى 
درجه اى از آزادى عمل و بيان در محيط دانشگاه، 
چندين  انتشار  و  اعتراضى  تجمعات  برگزارى 
نشريه و ده ها سايت و وبالگ دانشجويى كه از 
طريق آنها به تبليغ و رواج  ايده هاى سوسياليستى 
پرداختند، مسير خود براى ايفاى نقش در تغيير و 

تحوالت سياسى جامعه را باز يافته است. 
اما آنچه آشكار است دانش آموزان ايران اگر چه 
همواره با قوانين مذهبى و اختناق آور جمهورى 
اسالمى در محيط مدرسه دست و پنجه نرم كرده 
اند، اما هنوز در ابعاد وسيع و توده اى به جنبش 
همرزمان مسن تر از خود، به جنبش دانشجويان 
دانش  حركات  تاريخا  كه  آنجا  از  اند.  نپيوسته 
آموزان تحت تاثير مستقيم جنبش دانشجويى بوده 
است، اين امر، وظايف خطيرى را در دستور كار 
قبال  در  دانشجويى  جنبش  سوسياليست  فعالين 
دانش آموزان قرار مى دهد. هيچ تجمع اعتراضى 
و اعتصاب عمومى از سوى دانش آموزان ناگهانى 
و بدون زمينه اتفاق نمى افتد. چنين امرى به كار 
دارد،  احتياج  غيره  و  بحث،  صبورانه،  و  طوالنى 
و  پيوندها  طريق  از  دانشجويى  جنبش  فعالين 
روابط اجتماعى وسيعى كه با دانش آموزان دارند 
بايد فعالين دانش آموزى را بشناسند و راه و رسم 

اين مبارزه را به آنها بياموزند.
سال  اينكه  اميد  به  ايران  كمونيست  حزب 
مبارزات  تر  گسترده  پيوند  سال  جديد  تحصيلى 
دانش آموزان با جنبش دانشجويى باشد و به اميد 
و  مبارزه  و  شور  و  پشتكار  و  تالش  از  پر  سالى 
اسالمى،  جمهورى  سياست هاى  عليه  موفقيت 
دانش  همه  به  را  جديد  تحصيلى  سال  آغاز 
صميمانه  ايران  معلمان  و  دانشجويان  آموزان، 

تبريك مى گويد.
زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
26 شهريور 1387    16 سپتامبر 2008
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شدن دانشجويان از تحصيل محروم شده 
اند. بر اساس اين طرح، دانشجويانى كه 
فعاليت هاى سياسى داشتند، از تحصيل 

بازماندند. 
دانشگاه،  فضاى  كردن  امنيتى  از  ديگر  اى  نمونه 
آزادى  خبرنامه  اساس  بر  كه  باشد  مى  طرحى 
دانشگاه  مسئولين  است.  شده  اعالم  برابرى 
فعاليت  سركوب  براى  جديد  گامى  در  تهران 
هاى دانشجويى، اقدام به  اجراى طرح جديدى 
كرده  دانشجويان  خروج   و  ورود  كنترل  براى 
شروع  تا  است  قرار  كه  جديد  طرح  اين  در  اند. 
 gate تعدادى  بيايد،  در  اجرا  به  تحصيلى  سال 
در آستانه درهاى ورودى نصب شده، كه هنگام 
ورود با قرار دادن كارت دانشجويى بر روى آن، 
از  پس  و  شده  داده  نشان  كارت  صاحب  چهره 
تطبيق آن با چهره فرد، به وى اجازه ورود داده 

مى شود.
داشته  هنگفتى  هزينه هاى  كه  طرح،  اين  اجراى 
با  دانشجويان  از  بسيارى  كه  شرايطى  در  است، 
ساير  و  تهديد  زندان،  تحصيل،  از  محروميت 
در  ديگر  گامى  هستند،  مواجه  سركوب  اشكال 
كردن  محدود  و  دانشگاه  فضاى  كردن  امنيتى 
فرياد  بايد  امروزه  است.  دانشجويان  آزادى هاى 
زمان  هر  از  بلندتر  را  نيست"  پادگان  "دانشگاه 

ديگرى سر داد (منبع خبرنامه آزادى برابرى)
با بازگشايى مدارس و دانشگاه ها  يك بار ديگر 
ديگر  و  سوسياليست  و  چپ  دانشجويان  بايد 
جنبش هاى اجتماعى يورش رژيم اسالمى را به 
مدارس  به  و  مردم  روزانه  معيشت  به  و  آزادى 
با  و  متحدانه  بايد  رانند.  عقب  دانشگاه ها  و 
همبستگى هر چه بيشتر، چه در مدارس، چه در 
دانشگاه و چه در محله و محيط هاى كار در مقابل 
تعرض رژيم اسالمى مقابله كرد. امروز در درون 
دانشگاهها  در  كه  سوسياليستى  و  چپ  جنبش 
مختلفى  هاى  گرايش  دارد،  جريان  مدارس  و 
به  نبايد  گرايشات  اين  وجود  اما  دارد،  وجود 
برابر  در  دانشجويان  طبقاتى  همبستگى  و  اتحاد 
مقابل  در  بايد  زند.  لطمه  اسالمى  سرمايه  رژيم 
انسانى  ضد  تاكتيك هاى  و  ها  طرح  تعرضات، 
رژيم مقابله كرد و تعرضات رژيم را به شكست 
عقب  ضامن  دانشجويان  متحدانه  مبارزه  كشاند. 
هاى  آزادى  به  اسالمى  اوباشان  يورش  راندن 

سياسى و اجتماعى است. 
دانشگاه سنگر دفاع از آزادى و برابرى است. از 
كنيم.  دفاع  اسالمى  رژيم   تعرض  مقابل  در  آن 
دست مراكز امنيتى و جاسوسى رژيم اسالمى را 
از دانشگاه و از مدارس كوتاه و تعرض جمهورى 
اسالمى به اين سنگر دفاع از آزادى و برابرى را 

عقب برانيم. 
زنده باد اتحاد و همبستگى
 طبقاتى مان بر عليه نظم سرمايه
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براساس آمار رسمى ارگان هاى حكومتى جمهورى 
اسالمى، شمار معتادان در كل كشور رو به افزايش 
نهادهاى  تنها  را،  اعتياد  منحنى  سيرصعودى  است. 
مقامات  و  كارگزاران  نمى كنند؛  ترسيم  رژيم  آمارى 
دولتى هم بمناسبت هايى ابعاد اين فاجعه انسانى را 

تصوير مى نمايند.
جمهورى  دولتى  نهاد  يك  كه  جوانان  ملى  سازمان 
اسالمى است، اعالم كرده است: شمار معتادان زير 
19 سال بيشتر از يك ميليون نفر است و پايين ترين 
سن اعتياد از 17 سال به 13 سال كاهش يافته است. 
بيشترين مصرف كنندگان مواد مخدر بين سنين 18 
تا 30 سال مى باشند و روزانه 300 نفر بر شمار كل 
مخدر  مواد  ساالنه  مصرف  مى گردد.  اضافه  معتادان 
شده  گزارش  تن   700 بر  بالع  كشور  سطح  در  هم 

است.
كل  حاضر  حال  در  رسمى،  آمارهاى  اساس  بر 
معتادان كشور از مرز دو ميليون نفر گذشته است؛ اما 
آمارهاى غير رسمى كه قابل استناد ترند رقمى باالتر 

از شش ميليون نفر را نشان مى دهند. 
نفوذ  راه  سر  بر  كه  آنند  نشانگر  روزانه  مشاهدات 
اعتياد در اعماق جامعه هيچ مانعى نيست و همه جا 
مدارس،  در  ديد.  توان  مى  را  سرمايه  دستاورد  اين 
ادارات،  در  كارخانه،  و  كارگاه  در  ها،  دانشگاه  در 
و  معتاد  ها،  زندان  در  حتى  و  مزارع  و  روستاها  در 
مواد مخدر يافت مى شوند. براساس همين آمارهاى 
كه  معتادند  تبريز  زندانيان  از  درصد   35 حكومتى 
طى يك نمونه گيرى از 2500 نفر آنها 800 نفرشان 

مشكوک به ايدز و هپاتيت شناخته شده اند. 
مصرف  كه  اند  كرده  گزارش  ها  روزنامه  هم  اخيرا 
مواد مخدر در بيمارستان ها و مراكز درمانى عادى تر 
از هميشه شده است و بيماران و همراهانشان بشدت 

نگران اين وضعيت اند.
زمانى  ايران،  در  انسانى  فاجعه  اين  دهشتناک  ابعاد 
قربانيان  ميزان  با  را  آمار  اين  كه  مى شوند  تر  گويا 
همين بالى خانمانسوز در كشورهاى ديگر مقايسه 

كرد.
اين  وسعت  و  عمق  گوياى  مقايسه ها  اين  نتايج 
فاجعه انسانى در ايران است، با اين حال رژيم جار 
مبارزه  اعتياد  با  گويا  كه  اندازد  مى  راه  جنجال  و 
تل هايى  سوزاندن  قبيل  از  نمايشاتى  با  و  مى كند 
با  مبارزه  ستاد  ماموران،  توسط  شده  كشف  مواد  از 
مواد مخدر، مى خواهد بگوش عالم برساند كه عليه 
اعتياد و عوامل پخش آن مى جنگد. اين رژيم براى 
جو  تشديد  براى  واقع  در  و  كذاييش  ادعاى  اثبات 
نفرى  چند  گاهى  هراز  جامعه  در  وحشت  و  رعب 
شبكه  از  خارج  كه  چندمى  دست  قاچاقچى هاى  از 
اصلى مافيايى خودش هستند و باج و حق و حساب 
اعدام  و  گيرد  مى  پردازند،  نمى  حسابى  و  درست 
مى كند تا هم به ديگر قاچاقچيان خرده پاى خارج از 
شبكه فهمانده باشد كه اين كاال و اين صنعت و اين 

تجارت انحصارى است 
اين  كل  انحصار  و 
در  توليدش  از  پروسه 
تا  افغانستان  و  ايران 
افغانستان  از  ترانزيتش 
و  تركيه  و  ايران  به 

دست  در  تماما  اروپايى،  كشورهاى  به  تركيه  از 
فرماندهان رده باالى سپاه و اطالعات و چند صاحب 

منصب حكومتى است. 
توليد  اصلى  عامالن  و  بانيان  دانند  مى  خوب  مردم 
و توزيع مواد مخدر چه كسانى هستند و سوداگران 
مرگ كجا نشسته اند. همه مى دانند كه سر نخ اين 
وصل  كجا  به  وسيع  تجارت  اين  و  عظيم  صنعت 
جمهورى  نظامى  ارشد  فرماندهان  چگونه  و  است 
در  اوباش  از  گله اى  و  حكومتى  سران  و  اسالمى 
داخل  در  مخدر  مواد  توزيع  و  توليد  مافيايى  شبكه 
و صدور به خارج تنيده شده اند و چگونه شبكه اى 
از تبهكاران حرفه اى، همانهايى كه تيم هاى عملياتى 
مى كنند،  فرماندهى  را  مخدر  مواد  قاچاقچيان  عليه 
از  نهى  و  معروف  به  امر  مجريان  كه  همانهايى 
منكرند، و همه سرداران سازندگى و مديران بنيادهاى 
تا  يافته اند  سازمان  مافيايى  شبكه  اين  در  رنگانگ، 
براى رضاى خدا و تامين سود سرمايه دار، اين كاال 
را بگردش در آورند و از طريق آن اراده و شور و 

شعور جوانان را دود كنند. 
اگر واقعا پاى فرماندهان نظامى و ماموران اطالعاتى 
و حكومتگران در كار نيست، چگونه حتى زندانيان 
هم از گزند گرفتار آمدن به مواد مخدر مصون نيستند 

و سالم به زندان مى روند و معتاد برمى گردند!
اين رژيم از نظر افكار عمومى داخلى، بخاطر سازمان 
و  راه اندازى  آنجمله  از  اش  روزه  هر  جنايات  دادن 
است.  مجرم  مخدر،  مواد  مافيايى  شبكه  رهبرى 
مردمى كه با چشم خود مى بينند كه چگونه اين مواد 
افيونى از طريق زمين و هوا و دريا تن تن جا بجا و 
از مرزها وارد و در داخل توزيع و از مرزها خارج 
و به خارج صادر مى شوند، بگير و ببندهاى رژيم و 
به دار آويختن چند مواد فروش و قاچاقچى خرده 
پا را جز پوششى مزورانه كه كاركرد ديگرى دارند، 

نمى نگرند. 
و  عريض  دستگاه  و  دم  طريق  از  كه  حكومتى  در 
زندگى  حريم  جاسوسى اش  و  اطالعاتى  طويل 
خصوصى آحاد جامعه را زير نظر دارد و بى پروا به 
كنج خانه هر كسى سر مى كشد و همه چيز را زير و 
رو مى كند، جز از طريق ايادى خود اين رژيم، چه 
كسى مى تواند تن تن مواد مخدر در داخل جابجا و 

توزيع كند و روانه خارج هم بكند؟
صنعت و تجارت مواد مخدر براى جمهورى اسالمى 
تنها يك كاالى سودآور نيست، "بركات" ديگرى هم 

دارد. سست كردن و بى حال كردن و بخود 
مشغول كردن و نابود كردن انرژى و توان 

    سرمايه ، اسالم ، اعتياد
عطا خلقى
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ديگر  از  جوانان،  جويى  مبارزه  انگيزه  و 
بركات اين افيون براى اين رژيم است.

جمهورى اسالمى اعتياد را هم مانند جنگ 
و زلزله و ديگر باليا از بركات مى داند و از آن به 
نفع ادامه بقاى خودش سود مى برد. اين رژيم بايد 
بركت  همين  بركت  به  بداند.  بركت  را  اعتياد  هم 
است كه ميليونها نفر از جوانانمان بجاى اينكه قد 
راست كنند و مشت گره كنند و فرياد مرگ بر اين 
درد  و  شده  مچاله  خيابانها  گوشه  سردهند،  رژيم 
بركت  همين  بركت  به  زنند.  مى  زار  و  مى كشند 
است كه شش ميليون انسان نه تنها از گردونه فعال 
انسان هاى پرشور و پر جوش و خروش، انسان هاى 
وبال  و  اند  گرديده  حذف  نوطلب  و  شكن  سنت 
گردن جامعه شده اند؛ بلكه كليه افراد خانواده شان 
و كل جامعه از وجودشان احساس سرشكستگى و 

خوارى مى كنند و رنج مى برند.
جامعه  در  مخدر  مواد  گردش  به  اسالم  و  سرمايه 
خمودگى  به  سود،  به  اسالم  و  سرمايه  دارند.  نياز 
از  به  جامعه،  بى تفاوتى  و  بى عكس العملى  و 
گيرى  گوشه  و  دلمردگى  به  مردم،  خودبيگانگى 
و  سكوت  به  جوانان،  رفتن  فرو  خود  الک  در  و 
كردن  حقارت  احساس  و  تمكين  به  خاموشى، 
باشد،  حال  سر  اگر  جوان  دارد.  نياز  شهروندانش، 
اگر شور و نشاط داشته باشد، اگر با علم و دانش 
عجين باشد، اگر از مصايبى چون اعتياد مصون باشد 
اگر انرژيش كاناليزه شده باشد و به خودش و آينده 
اش و جامعه اش فكر كند؛ زير پاى اين جنايتكاران 

لق مى شود. 
بوده ايم  شاهد  نيز  خود  ما  و  مى گويد  بما  تاريخ 
بوده  كار  در  انقالبى  و  جنبشى  كه  زمان  هر  كه 
اند، ابعاد مفاسد و آسيب هاى اجتماعى محدودتر 
بوده اند. اگر دوران قيام 57 را بياد آوريم يا تاريخش 
از  چگونه  كه  مى يابيم  در  باشيم،  كرده  مطالعه  را 
آنجاييكه جنب و جوشى در جريان بود، از آنجاييكه 
جوش  و  جنب  همين  يمن  به  انسان ها  همبستگى 
عميق تر و وسيعتر بود، ميزان آسيب پذيرى جوانان 
گير  در  غرور  با  كسى  هر  بود.  كمتر  مراتب  به 
كارش،  محيط  در  كارگـر  بود.  مبارزه  از  عرصه اى 
آموزشى اش،  محيـط  در  آموز  دانـش  و  دانشجو 
زنان در تشكل هاى مستقل خودشان و همه در يك 
اتحاد عمل همگانى در كل جامعه و در خيابان ها و 
محل كار و زندگى شان روان بودند و مطالباتشان را 
مى خواستند و برايش مى جنگيدند. آن زمان ابعاد 

اين باليا دهها بار كمتر از حاال بود.
كه  است  اجتماعى  دردهاى  آن  از  اعتياد  اينكه  با 
كلى ملزومات بايد هماهنگ عمل كنند تا قربانيانش 
جو  يك  يمن  به  دوره  همان  اما  يابند،  رهايى 
انقالبى و يك فضاى سالم انسانى، قربانيان زيادى 
رهايى يافتند. اگر جوانان كمتر از سى سال امروز 
كردستان، (مشخصا شهر سنندج) بخاطر نمى آورند 
كردستان  كه  آنگاه  و   57 قيام  از  بعد  روزهاى  كه 
آزاد بود و شهرها و روستاها توسط خود مردم اداره 
مى شدند، چگونه به ابتكار كومه له و يارى مردم 
جوانان معتاد شهر داوطلبانه گردآورى مى شدند، و 
باز پرورى مى شدند؛ اما مسن تر ها بياد دارند كه 
پيگيرانه  تالش  و  راديكال  جو  آن  پرتو  در  چگونه 

گذاشته  بازپرورى  هاى  كالس  برايشان  له  كومه 
مى شد و تحت مراقبت و پرستارى قرار مى گرفتند 
از  غرور  و  نفس  به  اعتماد  كوتاه  مدتى  از  بعد  و 
هميشه  براى  و  مى يافتند  باز  را  شان  رفته  دست 
به  آنها  از  اى  عده  حتى  و  كردند؛  مى  پيدا  نجات 
كومه له پيوستند كه سالها عليه  پيشمرگان  صفوف 
جمهورى اسالمى جنگيدند و متاسفانه چند نفرى از 
آنها هم در نبرد با دشمنان آزادى و انقالب و در راه 

سوسياليسم جان باختند. 
و  مذهبى  ـ  ديكتاتورى  حكومتى  با  اى  جامعه  در 
خدمت  در  سركوب  بجز  كه  سرمايه دارى  نظامى 
سرمايه دار و تامين سود براى سرمايه هدفى ندارد، 
بايد  است؛  اسالم  از  برگرفته  قوانينش  و  احكام  و 
حد  باالترين  در  اجتماعى  هاى  آسيب  و  مصايب 

ممكن خود باشند. 
فقر  كه  اى  جامعه  در 
و42  كند  مى  بيداد 
خط  زير  مردم  درصد 
تورم  و  گرانى  و  فقرند 
در  است،  آور  سرسام 
ابعاد  كه  اى  جامعه 
 7 و  است  وسيع  فحشا 
و  بيكارند  جوان  ميليون 
68 درصد مردم افسرده 

ساالنه 13000  كه  اى  جامعه  در  حالند،  پريشان  و 
كليه بفروش مى رسد و پديده هاى دردناک كودكان 
خيابانى و دختران فرارى و كارتن خوابى، روز به 
روز وسيع و وسيع تر مى شوند؛ بايد ابعاد اعتياد هم 

وحشتناک باشد و ميليون ها نفر گرفتارش باشند.
اين ميليون ها انسان چه كسانى هستند؟ اينها فرزندان 
و برادران و خواهران ما هستند، اينها بچه هاى محله 
هايمان  واليتى  هم  و  همشهرى  اينها  هستند،  مان 
سرخورده  كه  اند  جامعه  اين  اعضاى  اينها  هستند، 
اند،  نكرده  پيدا  دانشگاه  به  راه  شده اند،  ناكام  اند، 
بيكارند، آرزوهاى برآورده نشده دارند، به تفريحات 
ندارند،  كردن  شادى  اجازه  ندارند،  دسترسى  سالم 
اسير عرف و عادات و سنن ارتجاعى اند. اينها خال 
بزرگى در وجودشان هست كه هيچكس و هيچ چيز 
بموقع بدادشان نرسيده و هيچ راهى غير از، از خود 
بيخود شدن و خود را به عالم فراموشى سپردن پيدا 
نكرده اند. اينها تنها چيزى كه سهل الوصول تر از 
است.  بوده  مخدر  مواد  اند،  يافته  ديگرى  چيز  هر 
دسترس  در  جا  هر  آدامس  از  تر  اسان  كه  اى  ماده 
است. ماده اى كه به گفته سخنگوى انجمن علمى 
داروسازان ايران متوسط زمان دسترسى به ان 30 تا 

40 دقيقه است.
اينها بيمارند و بايد مراقبشان بود. اينها قربانى اند و 
بايد به دادشان رسيد.  نبايد به اينها به چشم مجرم 

نگاه كرد. 
ديگرى  كسان  اصلى  مجرم  نيستند،  مجرم  اينها 
هستند، مجرم اصلى آنهايى هستند كه شبكه مافياى 
توليد و توزيع اين مواد خانمان برانداز را سازمان 
طريق  از  كه  هستند  آنهايى  اصلى  مجرم  دهند.  مى 
اى  افسانه  هاى  ثروت  مواد  اين  توزيع  و  توليد 
مى اندوزند. مجرم اصلى آن سيستم و نظامى است 
كه بستر توليد و توزيع و گردش اين مواد را هموار 

مى كنند. مجرم اصلى سرمايه و صاحبان سرمايه اند. 
و  سران  و  حكومت  اين  و  نظام  اين  اصلى  مجرم 

سردمداران اين رژيم اند.
اگر چه اين معجون خانمان سوز كااليى است و مثل 
هر كاالى ديگرى بايد توليد شود و به مصرف برسد 
و سود بيافريند و سرمايه را بيشتر و سرمايه دار را فربه 
كند، اما بنا به ويژگى هاى هر جامعه و هر حكومتى 
كاركردهاى ديگرى هم دارد. اگر در آمريكا و اروپا 
و خيلى از كشورهاى ديگر انگيزه اى جز سودآورى 
را تعقيب نمى كند، اما در كشورى مثل ايران كاركرد 
آگاهانه ميدان عملياتى  سياسى هم دارد. اين رژيم 
اين ماده جانكاه را بازتر گذاشته و عليرغم جار و 
جنجال هاى، ستاد مبارزه با مواد مخدر عمال بستر 
اياديش  طريق  نمايد و از  گردش آن را هموار مى 

سهم زندان ها را هم در نظر دارد. 
جمهورى اسالمى بنا به ماهيت ضد 
ديدن  با  اش  ضدانسانى  و  انقالبى 
كنار  در  شده اى  مچاله  جوان  هر 
خيابان ها و كنج زندان ها نفس تازه 
يك  كه  است  خوشحال  و  مى كند 
اعتراض  ناى  نفر،  يك  حتى  نفر، 
كردن و فرياد براوردن عليه نظامش 

را ندارد.
اين جنايتكاران نه تنها در زندان ها 
ميان  در  بلكه  كنند،  مى  توزيع  مخدر  مواد  علنا 
تسليم  آسانى  به  و  ترند  مقاوم  كه  سياسى  زندانيان 
كردن  معتاد  براى  ديگرى  شگردهاى  نمى شوند، 
اين  از  يكى  برند.  مى  بكار  كردنشان  خود  در  و 
شگردهاى جنايتكارانه گردپاشى و آلوده كردن لباس 
و رختخواب هاى آنها به مواد مخدر استنشاقى است. 
سابقه به كارگيرى چنين شگردهايى در كردستان به 
يادها  از  گردد.  برمى   57 قيام  از  بعد  اول  سالهاى 
انقالبى  جنبش  كه  زمان  آن  چگونه  كه  است  نرفته 
كردستان حال و هوايى ديگر داشت و جوانان نقش 
كارسازى در اين جنبش داشتند، جمهورى اسالمى 
با طرح طيراابابيل اش به ميدان آمد و با توزيع مواد 
كردستان،  جوانان  ميان  در  سيگار  از  ارزانتر  مخدر 
چه دامى براى شكارشان گستراند و چگونه بسيارى 
از اين جوانان را گرفتار ساخت و بسيارى از آنها 
را بكام مرگ كشانيد و بسيارى ديگر هنوز هم كه 
سالمت و  نتوانستند  هنوز است نرسته اند و ديگر 

شخصيت و هويت خود را بازيابند. 
تجربه نشان داده است كه هروقت جنبشى و انقالبى 
كانال هاى  جوانان  انرژى  و  شور  است،  كار  در 
مى  جريان  به  و  يابند  مى  را  خود  طبيعى  و  سالم 
افتند و خالقيت ها گل مى كنند و نشاط به جامعه 
مى بخشند. اما بر عكس آنگاه كه ضد انقالب حاكم 
حكم  اسالمى  جمهورى  چون  رژيمى  و  شود  مى 
ها  ناكامى  نيست،  خبرى  شادى  ديگراز  راند،  مى 
يكى بعد از ديگرى مى آيند، عشق ورزيدن ممنوع 
مى شود و عقوبت دارد، حريم آزادى هاى فردى و 
اجتماعى تنگ و تنگتر مى شوند، نرخ افسردگى باال 
جامعه  يك  طبيعى  هنجارهاى  كل،  در  و  رود  مى 
سالم نا بهنجار مى شوند. در چنين شرايطى جوان 

ره  عشق،  از  خورده  شكست  شده،  ناكام 
نيافته به دانشگاه، بيكار، سلب آزادى شده، 
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بدنبال  كه  دلمرده  و  افسرده 
مفرى مى گردد تا آرام گيرد، 
مخدر  مواد  به  بردن  پناه  جز 
چيز  است  هرچيزى  از  تر  دسترس  كه 
ديگرى گيرش نمى آيد و خود را به آن 

مى سپرد و گرفتارش مى شود.
بهر  كه  است  داده  نشان  تجربه  هم  باز 
اندازه راديكاليزم و انقالبى گرى در ميان 
مردم وسيع و نفوذ اجتماعى جريانات 
چپ بيشتر باشد، بهمان اندازه آمادگى 
دام  اين  در  امدن  گرفتار  از  گريز  براى 
بيشتر است. اگر فرمانده نيروى انتظامى 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبير  و 
كه:  كند  مى  اعالم  اسالمى  جمهورى 
استان كردستان پاک ترين استان بلحاظ 
ها  استان  ساير  ميان  در  اعتياد  شيوع 
است، نه به اين خاطر است كه تحت 
فرماندهى ايشان سپاهيان اسالم جوانان 
كردستان را از گزند اعتياد مصون داشته 

اند. 
واقعيت اين است كه اين درجه از پاكى 
انتظامى در  نيروى  فرمانده  مورد اشاره 
از  نشان  ديگر،  هاى  استان  با  قياس 
سپاهيان  و  ايشان  دلسوزانه  خدمات 
اسالم براى رهايى جوانان كردستان از 
جو  بر  دال  بلكه  نيست؛  اعتياد  چنگال 
سياسى و راديكاليسم حاكم بر كردستان 
عكس  است.  چپ  جريانات  تاثير  و 
قضيه هم صادق است، به هر اندازه كه 
راديكاليسم و انقالبيگرى در ميان مردم 
جريانات  وتاثير  حضور  و  تر  ضعيف 
چپ محدودتر باشد، امكان آلوده شدن 
جوانان به مواد مخدر و ضريب آسيب 
پذيرى شان بيشتر خواهد شد و بيشتر 

تهديد مى شوند.
اين  به  كه  اينهايى  كه  شد  اشاره  باالتر 
روز مى افتند نه مجرم كه بيمار و قربانى 
اند . بايد اين را هم اضافه كرد كه اين 
بيماران و اين قربانيان كه بسيار مظلوم 
مظلومان  با  هنوز  هستند،  ستمديده  و 
متفاوتند.  جامعه،  ديگر  ستمديدگان  و 

تفاوت اصلى در چيست؟ 
كارگر  اسالمى  جمهورى  نظام  در  اگر 
و زن و معلم و جوان و دانشجو و ... 
استثمار مى شوند و ستم مى بينند و بى 
حقوقند و آزاديهاى فردى و اجتماعى 
شان سلب مى شود؛ اما هنوز توان اين 
بر  كه  ستمى  و  ظلم  عليه  كه  دارند  را 
آنها وارد مى شود برخيزند و راه بيفتند 
حتى  مظلومان  اين  اما  كنند؛  مبارزه  و 
ناى قد راست كردن هم ندارند، يا گيج 
و منگ و خمار گوشه اى مچاله شده و 
افتاده اند، يا اگر بقول معروف، شنگول، 
و سر حال باشند ، هم و غم شان اين 
است كه چطور و چگونه "دواى" وعده 
ديگرشان را تامين كنند، و همه هوش و 

حواسشان صرف اين ميشود كه از چه 
طريقى مى توانند يك بست ترياک، يك 
سيگار حشيش، يك cc مرفين، گردى 

و قرصى و شربتى پيدا كنند.
اينها توان اعتراض و مبارزه را ندارند. 
واقعا بى دفاعند، واقعا مظلومند و بايد 
بايد  برسند.  دادشان  به  ديگرى  كسان 
كسان ديگرى برايشان فرياد بزنند. بايد 
مشت  شان  رهايى  براى  ديگرى  كسان 
كسان  بايد  بدهند.  شعار  و  كنند  گره 
ديگرى حداقل مطالبات مقطعى و ديگر 
مطالبات اساسى و رهايى بخش شان را 

مطرح كنند. 
فعالين  گردن  به  كه  است  تعهدى  اين 
اجتماعى مى افتد. اين تعهدى است كه 
بايد كارگران پيشرو و مبارزان اجتماعى 
تقبلش كنند. اين تعهدى است كه بايد 

سازمان هاى سياسى بعهده بگيرند.
اين مظلومان بيمارند و بيمار احتياج به 
پرستارى و مراقبت دارد. جامعه ما هم 
بايد همچون ديگر جوامع كه كم و بيش 
بيمار بودن اين انسان ها را به رسميت 
شناخته اند، به رسميت بشناسد. جامعه 
ما هم بايد به ضرب مبارزه متشكل شان 
همواره كارگزاران حكومتى را وادارند 
مداواى  تر،  انسانى  زيست  شرايط  كه 
پيگيرتر، بازپرورى جدى ترى را براى 
بازگرداندن اين انسان ها به يك زندگى 
نرمال فراهم كنند و حرمت و شخصيت 

شان را حفظ كنند.
معتادان مظلومانى بيمارند و بيمارى شان 
عوارض يك جامعه بيمار، يك سيستم 
و  ارتجاعى  حكومت  يك  و  مريض 
كاركرد  قربانيان  اينها  است.  جنايتكار 
سرمايه اند و تنها با زير و رو كردن نظم 
درد  اين  مهلك،  بيمارى  اين  سرمايه 
اجتماعى، اين فاجعه انسانى از جوامع 
رخت بر مى بندد، اما تا آن زمان نبايد 
ان  منتظر  و  گذاشت  دست  رو  دست 
روز موعود نشست. ازهمين امروز بايد 
براى تخفيف درد و رنج اين بيمارى و 
اين بيماران و اتفاقا براى هموار كردن 
راه رسيدن به آن روز موعود كارى كرد. 
هر كسى در هر موقعيتى مى تواند در اين 
كار سهيم باشد. ساده ترين و سهل ترين 
و كم هزينه ترين كار، تالش پيشگيرانه 
نگاهداشتن  مصون  براى  تالش  است. 
جوانانمان از گزند اعتياد. مكانيسم اين 
سطح  در  اجتماعى  فعالين  را  تالش ها 
محل  و  ها  دانشگاه  مدارس،  محالت، 
هاى كار، بايد بررسى و به ابتكار خود 

سازمان دهند.
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به  با  و  غرب  امپرياليستى  دول  و  بورژوازى  توسط  انقالب  تخطئه  از  بعد 
قدرت رسيدن (رساندن) جمهورى اسالمى، تا به اينك مردم دربند ايران با 
هزار و يك درد بى درمان دست به گريبان بوده اند. تعرض گسترده رژيم 
مستمر  سركوب  شمسى،   1357 قيام  دستاوردهاى  به  جديد  دارى  سرمايه 
اعتراضات حق طلبانه كارگران، زنان و جوانان، بازداشت و شكنجه كردن، 
كردستان  به  لشكركشى  سياسى،  زندانيان  جمعى  دسته  و  فردى  كشتارهاى 
دست  وسطايى (سنگسار،  قرون  احكام  اجراى  و  صدور  صحرا،  تركمن  و 
بريدن، چشم درآوردن، شالق) و... ، به اضافه تحميل فقر و سيه روزى به 
طبقه كارگر و مزدبگير كه موجب شكل گيرى آسيب هاى اجتماعى از قبيل 
تن فروشى، كار كودكان، دربدرى، كارتن خوابى، اعتياد و خودكشى شده، 
هديه رؤساى معمم و غيرمعمم حكومت به مردم تحت ستم ايران در اين 
سه دهه بوده است. آلترناتيو ارتجاعى اى كه در آن شرايط انقالبى برگزيده، 
تقويت و بر مسند قدرت نشانده شد تا بحال زندگانى چند نسل از ميليون ها 

انسان را در اين مملكت به فنا و تباهى كشانده است.
بدنبال موفقيت حكومت گران در انجام "مأموريت" قلع و قمع كمونيست ها 
و بقيه نيروهاى آزاديخواه در اوايل انقالب و طى ده سال نخست حاكميت 
سرمايه دار  طبقه  خواست اقتصادى كل  يافتن با  انطباق  براى  سريعا  خود، 
ايران و جهان (خصوصى سازى بعالوه شراكت دادن بورژوازى داخل در 
تصميم گيرى هاى اقتصادى كشور، جايگزينى اقتصاد علمى بجاى الگوهاى 
دولتى  و  خصوصى  بخش  در  رقابت  جهت  مقتضى  شرايط  ايجاد  و  سابق 
شده  تجويز  اقتصادى  هاى  سياست  اتخاذ  استارت  انحصارات)  پايان  يا 
(نئوليبراليسم) از طرف بانك جهانى و صندوق بين المللى پول را در دوره 
رفسنجانى زدند، اما تناقضات درونى رژيم منجمله  "بافت سياسى و مبانى 
عقيدتى" و مرزبندى ميان خودى ها از غير خودى ها، مانع از كسب نتايج 
مقصود  به  را  سياسى  توسعه  شعار  نيز  خاتمى  زمان  در  گرديدند.  مطلوب 
حل اين معضل ريشه اى مطرح كردند، وليكن بعلت عروج دوباره جنبش 
هاى اجتماعى و مبارزات توده اى باز توفيق چندانى نيافتند. با آمدن سپاه 
و  چهل  اصل  اجراى  فرمان  شخصا  اى  خامنه  اصولگرا،  جناح  و  پاسداران 
چهار قانون اساسى را صادر كرد، ولى در اين مقطع هم به سبب مشغوليت 
هاى فراوان (اعتراضات داخل و فشارهاى بين المللى) هيچ فرج و گشايشى 

عايدشان نگشته است.
نظام بورژا- اسالمى از همان اوان شكل گيريش اين بحران اقتصادى ساختارى 
را با خود يدک مى كشد و با تمامى تالش هاى تاكنونى جهت حل آن، هنوز 
(قرار  سازى ها  خصوصى  برنامه  است.  باقيمانده  خود  جاى  بر  معضل  اين 
است به غير از استخراج و توليد نفت خام اكثر صنايع مهم و كليدى كشور 
به بخش خصوصى واگذار شود) بطور كامل اجرا نگرديده و كما فى السابق 
حاكميت و نهادهايش مانند رهبرى، سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان و غيره 
بزرگترين بنگاه هاى اقتصادى هستند و اين وضعيت به حفظ نارضايتى طيف 
هايى از طبقه بورژوازى كشور و شكوه يا گاليه هاى تندتر جناح رفرميست 

رژيم منتهى گرديده است. 
دولت از نو به هدف چيره شدن بر اين بحران (همزمان با وارسى اليحه اصل 
تعدادى از  جارى  سال  اواخر  كرده تا  اعالم  مجلس)  اساسى در  قانون   44
شركت هاى بزرگ دولتى نظير پااليشگاه ها و سدها را به بخش خصوصى 
واگذار مى كند. «بر همين اساس 20 درصد از سهام صنايع مس ايران در 
تهران  بورس  در  تومان  ميليارد  هزار  ارزش  به  شهريور  چهارشنبه 21  روز 
فروخته شد كه بزرگترين معامله بورس تهران در تاريخ 40 ساله اين سازمان 

به حساب مى آيد». 
درجوار اين اوضاع، خروج سرمايه هاى بخش غير دولتى به بيرون از كشور 

بويژه  فارس  خليج  حاشيه  كشورهاى  در  افتادنشان  جريان  به  و 

          بحران اقتصادى
 و سير صعودى نرخ تورم!

                               
  فرشيد شكرى 
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نابسامانى  اين  بر  عربى  متحده  امارات 
اقتصادى افزوده است. 

قضيه مجازات هاى مالى و تجارى شوراى 
امنيت سازمان ملل يكى ديگر از فاكتورهاى شدت 
"نرخ  رشد  همچنين  و  اقتصادى  بحران  يافتگى 
تورم" در اين ايام ارزيابى مى شود. چنانچه بخواهيم 
با وسواس زيادترى موضوع را بررسى كنيم مى بينم 
كشورهاى  جانب  از  شده  اعمال  هاى  قطعنامه  كه 
"پنج + يك" به بازرگانان و وارد كنندگان (كمپانى 
مصرفى  كاالهاى  اقسام  دولتى)  و  خصوصى  هاى 
نه  البته  قضيه  اين  است.  آورده  وارد  زيادى  فشار 
افزايش  بر  مهم،  عامل  يك  بعنوان  ولى  تنهايى  به 
قيمت تمام شده كاالهاى وارداتى اثر گذاشته است 
و مسلما بار سنگين اين تورم فقط بر بر شانه هاى  
"طبقه كارگر و مزدبگير" مى باشد. در همين زمينه 
(تورم و گرانى) بهتر است به گزارش بانك مركزى 

استناد كنيم.                      
اول  ماهه  شش  در  ايران،  مركزى  بانك  گزارش  به 
سال 1387 خورشيدى قيمت كاالها مداوما افزايش 
داشته و آمارها نشانگر آنست كه نرخ تورم از 12/8 
درصد در سال 1386 به 22/3 درصد در مرداد ماه 
و  سال  يك  عرض  در  يعنى  است،  رسيده  امسال 
ايران  مركزى  بانك  گويا  افزايش!  درصد   10 نيم 
را  تورم  نرخ  مرتبا  خود،  ساالنه  برآوردهاى  ضمن 
با احتساب قيمت بيش از سيصد و پنجاه قلم كاال 
ناگفته  كند.  مى  تعيين  ماه  در  مصرفى  خدمات  و 
كدام  معيشت  حد  اين  تا  تورم  صعود  كه  پيداست 
طبقه اجتماعى در ايران را زير ضرب مى گيرد. ناچيز 
بودن سطح دستمزدهايى كه هيچگاه با رشد ادوارى 
و  افتادنشان  تعويق  به  نداشته،  خوانايى  تورم  نرخ 
مشكل هميشگى اجاره مسكن كم بودند، حاال بايد 
قيمت مايحتاج روزانه هم براى تداوم يك زندگى 

بخور و نمير باال و باالتر رود. 
در  مركزى  «بانك   : گويند  مى  رژيم  هاى  رسانه 
هاى  سياست  به  تورم  نرخ  مهار  جهت  مدت  اين 
انقباضى روى آورده است». معناى سياست انقباضى 
از  متقاضيان  به  پرداختى  هاى  وام  كردن  محدود 
سوى بانك ها و كنترل رشد نقدينگى است. از قرار 
معلوم و طبق خبر انتشار يافته، بانك مركزى قصد 
داشته تا از اين طريق مانع از باالتر رفتن نرخ تورم 
شود، با اين احوال همچنان قيمت كاالهاى مصرفى 
اين  توقف  از  اى  نشانه  و  است  افزايش  حال  در 
روند ديده نمى شود! دوباره در البالى خبرها مى 
ثابت  با  كرده  سعى  دوره  اين  در  «دولت  خوانيم: 
نگاه داشتن قيمت برخى از كاالى ضرورى (گوشت 
وضعيت  اين  با  مقابله  به  مرغ)  تخم  و  مرغ  قرمز، 
برود». على الظاهر وزارت بازرگانى با افزودن شمار 
بررسى  منظور  به  كشور  سراسر  در  خود  بازرسان 
از  خارج  عرضه  و  تقلب  از  جلوگيرى  ها،  قيمت 
شبكه، به تمامى شركت ها، فروشگاه ها و مغازه هاى 
كوچك و بزرگ سركشى مى كنند تا شايد مانع از 
العمل  دستور  اين  بحال  تا  اما  شوند،  گران فروشى 

قوه اجرائيه فايده اى دربر نداشته است. 
در  وى  كابينه  و  نژاد  احمدى  ها،  شنيده  پايه  بر 
راستاى مرتفع كردن مسئله تورم به افزايش واردات 
تكيه كرده اند. همانگونه در پاراگراف پيش از نقل 

گزارشات توضيح داديم اين برنامه ابدا كارآيى ندارد 
افاقه  مدت  اين  در  هم  موجود  قرائن  مبناى  بر  و 
بيشتر  واردات  مى رود  آن  بيم  تازه،   . است  نكرده 
كارشناسان  كند.  وارد  آسيب  داخلى  توليدات  به 
معتقدند، تمايل عمومى به خريد و مصرف كاالهاى 
داخلى  محصوالت  تقاضاى  شدن  كم  به  خارجى 

منجر مى شود. 
اقتدارگرايان  و  نهم  دولت  از  كه  اى  اصلى  انتقاد 
و  ريال  به  نفتى"  "دالرهاى  تبديل  شود  مى  گرفته 
تزريق آن به بازار است. به باورمخالفين (وابستگان 
به اصالحات و طيف هايى از بورژوازى ناخشنود) 
پيدا  افزايش  شدت  به  نفتى  درآمدهاى  هنگامى 
كنند، و آنگاه ارزهاى به دست آمده به اقتصاد ملى 
شده  تقويت  ملى  پول  ارزش  ناگهان  شوند،  تزريق 
خارجى  و  داخلى  خدمات  و  كاالها  براى  تقاضا  و 

رشد مى كند.
انتقاد كنندگان مى افزايند: « اين عمل در سير صعودى 
نرخ تورم نقش اصلى را بازى مى كند». طبق آمار 
رياست  آغاز  زمان  از  ايران  نفتى  درآمد  منتشره، 
جمهورى احمدى نژاد به حدود 250 ميليارد دالر 
بالغ گشته است. بر اساس آخرين گزارش ها دولت 
تقريبا كل اين مبلغ را به مصرف رسانيده و ريالى به 
حساب ذخيره ارزى (محلى براى نگهدارى از مازاد 
درآمد نفت) واريز نكرده است! قسمت عمده اين 
پول هنگفت به سمت بازار مسكن سرازير شده و 
قيمت مسكن را تا چند برابر افزايش داده، و مقدار 
ديگر اين درآمد ها يا در بخش هاى غير مولد بكار 
گرفته شده يا براى تأمين هزينه هاى جارى دولت 
صرف گرديده كه افزايش نقدينگى (از هفتاد هزار 
و  تومان)  ميليارد  شصت  و  صد  به  تومان  ميليارد 

رشد تورم را بهمراه آورده است.
اظهار  دولتى  مقامات  سخنان،  اين  با  تقابل  در 
جهانى  بازارهاى  در  نفت  بهاى  «گرانى  مى دارند: 
قيمت  افزايش  عامل  وارداتى  محصوالت  گرانى  و 
بوده  تورم  نرخ  رفتن  باال  و  داخلى  بازار  در  كاالها 
رژيم"  مجلس  هاى  "پژوهش  مركز  جديدا  است». 
آثار و پيامدهاى منتج شده از گران شدن قيمت نفت 
خام را بر اقتصاد كشور تدقيق و اعالن كرده: «افزايش 
قيمت نفت در كوتاه مدت واردات كاالهاى مصرفى 

را باال مى برد».
و  دانش آموختگان  و  رقيب  بورژوازى  را  آنچه 
سير  هاى  سازه  مورد  در  طبقه  اين  اقتصادان هاى 
صعودى نرخ تورم در ايران بيان مى دارند يا آنچه 
را دولت محافظه كار و نظامى وقت توجيه مى كند و 
در مقام دفاع از سياست هايش برمى آيد، ذره اى از 
اين واقعيت نمى كاهد كه مسببين اين شرايط خود 
ايشان و رژيم سرمايه دارى حاكم مى باشند. منهاى 
دولت فعلى، هشت دولت ضد كارگرى ديگر آمدند 
و رفتند و عملكردهاى همه آنان را تجربه كرده ايم. 
شكاف  و  تر  گسترده  فقر  دامنه  سال  سى  اين  در 

طبقاتى عميق و عميق تر شده است. 
تحقيقات بعمل آمده و آمارهاى انتشار يافته بوسيله 
نهادهاى رژيم، مبين آنست كه قدرت خريد اكثريت 
سكنه ايران بشكل خيره كننده اى سقوط كرده است. 
تومان  ميليارد  هزار  نود  ساالنه  اختصاص  حتى 
مشكل  سوختى  و  غذايى  مواد  به  (يارانه)  سوبسيد 

قربانيان مناسبات توليدى حاكم (فقرا و مستمندان) 
خانوارهاى  بطورعموم  زيرا  نساخته  برطرف  را 
همه  تهيه  توانايى  فقر  خط  زير  و  فقير  درآمد،  كم 
نيازمندى هاى روزانه خود و فرزندانشان را ندارند 
و فى الواقع اين يارانه ها نصيب اقليت پر درآمد و 

دارا مى شود. 
هدف  به  راهكارى  درحقيقت  دولتى  هاى  يارانه 
تحمل بار كردن فشارهاى كمرشكن و خرد كننده 
اقتصادى براى كارگران و حقوق بگيران (معلمين، 
كارمندان و...) از ترس طغيان آنان است. وگرنه در 
كشور ثروتمندى چون ايران با بهره مندى از آن همه 
منابع و ذخاير زير زمينى، و يك چنين طبيعت بكر 
يا آب و هواى متنوعى مى شود باالترين درجه از 
داد،  ارائه  و  فراهم  را  اجتماعى"  خدمات  و  "رفاه 
طرح  نباشد.  دولتى  سوبسيدهاى  به  نيازى  اصال  و 
نيز  كنونى  دولت  نقدى"  هاى  "يارانه  پرداخت 
بجاى شيوه قبلى، دگرگونى خاصى پديد نمى آورد 
برخوردار،  و  دارا  افراد  از  درصد  چند  همان  باز  و 
بدليل مصرف باالتر، سهم قابل توجهى از يارانه ها 
خواهند برد و مقدار ناچيزى به افراد ناتوان و فقير 

خواهد رسيد.   
 1368 تا   1359 هاى  سال  فاصله  در  اگر  بارى، 
و  رفت  مى  باال  كندى  به  عمومى  مايحتاج  قيمت 
سران  و  بود  جنگ  بخاطر  شد،  مى  احساس  كمتر 
جنگ  مصائب  مبادا  تا  داشتند  واهمه  اين  از  رژيم 
حاكميتشان  را  و عدم مهار رشد نرخ تورم بساط 
برباد دهد. اما بمحض پايان جنگ ارتجاعى و آنگاه 
اسالمى  جمهورى  راست  جناح  ميانه روهاى  تسلط 
اين  در  ها  حساسيت  كشور  اجرايى  دستگاه  بر 
(دوره  تاريخ  اين  تا  دوره  آن  از  شد.  كمتر  رابطه 
و  خاتمى  رفسنجانى،  هاشمى  جمهورى  رياست 
به  سازمانيافته  حمالت  بر  مضاف  نژاد)  احمدى 
سفره كارگران و زحمتكشان در قالب "برنامه هاى 
نفع  به  اقتصادى"  "اصالحات  و  توسعه"  ساله  پنج 
طبقه سرمايه دار، كنترل گرانى براى حاكمين محلى 

از اعراب ندارد. 
در  ريشه  موجود  تورم  و  فقر  نيست  ترديدى 
رژيم  كارگرى  ضد  اقتصادى  سياست هاى 
و  شك  كمترين  بدون  و  دارد  حاضر  سرمايه دارى 
حدت  و  شدت  بر  رو  پيش  هاى  سال  در  اى  شبه 
آن افزوده خواهد شد. جديت جمهورى اسالمى در 
مبدل  و  اقتصاديش  هاى  برنامه  رسانيدن  مقصد  به 
داران  سرمايه  همه  "متعارف"  حكومت  به  گشتن 
براى  ترى  تيره  آينده  از  ها،  امپرياليست  و  ايران 

توده هاى ستمديده خبر مى دهد.
داراى  ليبرال  بورژوازى  مختلف  هاى  طيف  اينكه 
اختالفات سياسى الينحلى با رژيم اند يا اينكه جناح 
بعلت  پاسداران  سپاه  و  اصولگرايان  رقيب  هاى 
پيشبرد  در  الزم  دانش  فقدان  مديريت،  در  ضعف 
سمتگيرى هاى اقتصادى و تشنج آفرينى در عرصه 
روابط خارجى از شركاى خويش خرده مى گيرند، 
و  باشد  مى  سرمايه  جبهه  درونى  هاى  كشمكش 
به  بخشيدن  استمرار  خصوص  اين  در  ما  رسالت 
افشاى ماهيت و مطامع طرفين (اپوزيسيون ليبرال، 

منازعه  رفرميست)  جناح  و  ناسيوناليست 
است. از طرف ديگر وقتى سركوب و قهر 
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تنفسى  مجارى  تمامى  عريان 
جامعه را مسدود كرده، وقتى 
تعطيلى  سازى ها،  خصوصى 
بيكار  اخراج ها،  واحدهاى توليدى،   
دستمزدها  ساختن  معلق  سازى ها، 
زندگى  افزون  روز  تورم  و  گرانى  و 
آنان  هاى  خانواده  و  كارگر  ها  ميليون 
بحران  وقتى  و  كشانيده  نيستى  به  را 
تحريمى  قطعنامه هاى  و  هسته اى 
را  جامعه  تا  مى رود  امنيت  شوراى 
به  دست  زيادترى  دردسرهاى  با 
و  اعتراضات  اندازى  راه  كنند،  گريبان 
ترعليه  متحدانه  و  منسجم  اعتصابات 
حاكم  دارى  سرمايه   - استبدادى  نظام 
بتوان  تا  يابند  ادامه  وقفه  بدون  بايد 
هم بر اين گرفتارى ها غلبه كرد و هم 
احتمال وقوع مخاطرات آتى را به صفر 

رسانيد.
گسترانيدن  مبارزات،  اين  با  همزمان 
در  كارگرى  سوسياليسم  انداز  چشم 
جنبش هاى  درون  در  و  جامعه  اعماق 
اعتراضى تنها راهبرد اساسى در كسب 
(بازستانيدن  دستاوردى  هر  تثبيت  و 
حقوق لگد مال شده و گرفتن مطالبات 
فى الحال مطرح صنفى و سياسى جنبش 
سرنهادن  پشت  و  اجتماعى)  هاى 
تحقق  تا  پيكارهايمان  بعدى  مراحل 
(پيشروى  استراتژيك  اهداف  يافتن 
مبارزه طبقاتى، وقوع انقالب كارگرى، 
سوسياليسم،  ساختمان  كردن  پياده 
است.  طبقه)  بدون  جامعه  واستقرار 
جامعه  كنونى  مقطع  از  بيش  بايستى 
به سمت گرايش چپ و سوسياليستى 
بچرخد، و اين بديل از جانب اكثريت 
كارگر  طبقه  يعنى  كشور  آحاد  قاطع 
پذيرفته شود. همه گير شدن اين افق به 
اندازه متشكل شدن كارگران در تشكل 
هاى طبقاتى و توده اى خود و سازمان 
نهادهاى  در  دانشجويان  و  زنان  يافتن 

مستقل اشان اهميت دارد. 
شرط  كرد،  تصريح  بايد  ديگر  يكبار 
اوضاع  كه  الزاماتى  به  پاسخگويى 
هاى  انسان  روى  فرا  حاضر  سخت 
كمونيست گذاشته در گرو "اتحاد عمل 
و همگرايى" همه فعالين داخل و خارج 
كشور است. بى گمان در پرتو داشتن 
بهم  شود،  مى  مشترک  استراتژى  يك 
فراهم  را  مكانيسم هايى  و  شد  نزديك 
كرد تا گرايش چپ و سوسياليست با 
تأمين اتوريته خود در سطح جامعه يا 
در درون جنبش هاى كارگرى، زنان و 
پيكر  بر  را  نهايى  ضربات  دانشجويى، 
نظام سرمايه دارى حاكم وارد نمايند. 

        چهاردهم سپتامبر 2008

     
        

سايه سياه و سنگين بحران و ركود اقتصادى و ورشكستگى 
بانك ها و ديگر موسسات مالى و  كاهش ارزش بازارهاى 
سهام و بورس، بركار و زندگى كارگران و ديگر مزدبگيران 
كم درآمد جهان هر روزگسترده تر مى شود. بيكارسازى ها 
و  صنعت  سنتى  هاى  رشته  در  انسانى  نيروى  تعديل  و 
و  غذائى  مواد  و  كشاورزى  الكترونيك،  مدرن  صنايع 
خدمات به اپدمى و امرى روزمره تبديل شده است. بهاى 
مواد غذائى و كاالهاى اساسى مورد نياز مردم كم درآمد 
بى رويه افزايش مى يابد و بانك ها و ديگر موسسات مشابه 
بدست  تورم  ميزان  درباره  مشتركى  محاسبات  نمى توانند 
يابد  مى  افزايش  روز  هر  درمانى  خدمات  هزينه  بدهند. 
و با خصوصى شدن اين خدمات سالمتى تعداد بيشترى 
جديد  قشر  و  سالمندان  بخصوص  درآمد  كم  مردم  از 
افتاده  خطر  به  اروپائى  كشورهاى  در  كارگر  مهاجرين 
است. نبض و ضربان قلب كارگران و مردم كم درآمدى كه 
براى خريد سقفى بر سر خود و خانواده هايشان از بانكها 
آهنگ  بانكى  هاى  بهره  افزايش  تناسب  به  اند  گرفته  وام 
كم  و  باسابقه  كارگران  است.  گرفته  بخود  ترى  شتاب  پر 
سابقه، داراى قرارداد موقت و دائم اميد چندانى به آينده 
شغلى خود و حفظ آن ندارند. با لغو هر سفارشى شمار 
بيشترى كارگر مجبور به ترک كارگاه و كارخانه خود مى 
سالهاى دشوارى در پيش است. روندى كه تنها  شوند و 
با مبارزه سازمانيافته طبقه كارگر مى تواند سمت و سوى 
ديگرى بخود بگيرد و زمستان سخت و دشوار را به بهار 

اميد تبديل كند.
 در اين ميان قشر جديد كارگران بدون اقامت در كشورهاى 
اروپائى كه مطابق آمارهاى نسبتا واقعى شمارشان در كل 
آورد  بر  نفر  هزار  پنجاه  سوئد  در  و  ميليون  هشت  اروپا، 
اين  برخوردارند.  دشوارترى  بسيار  موقعيت  از  شود،  مى 
محرومترين اقشار  جمعيت ميليونى و خانواده هايشان از 
كمترين  از  و  آيند  مى  بحساب  كشورها  اين  در  ساكن 
به  اروپا  در  كارگران  اين  برخوردارند.  اجتماعى  حقوق 
ها"  برگه  "بدون  به  سوئد  در  و  قانونى"  "غير  كارگران 
مشهور هستند. خود اين كارگران و ناظران و شاهدان عينى 
كه بيشتر آنها از فعالين اتحاديه هاى كارگرى و انسانهاى 
در  كارگران  اين  كه  دهند  مى  گزارش  هستند،  آزاديخواه 
سرمايه داران  كارفرمايان و  متمدن و توسط  اروپاى  قلب 
دسته  قراردادهاى  رعايت  به  متعهد  و  مدرن  و  "قانونگرا 
در  و  شوند  مى  استثمار  شيوه  وحشيانه ترين  به  جمعى" 
مقياس باالئى حق و حقوق آنها پايمال مى شود. بطوريكه 
مى توان  شرايط كار و زندگى آنها را بردگى مدرن ناميد.

كار بسيارى از اين كارگران بخصوص در رشته خدمات 
نظافت كنتراتى است. مساحتى زياد را بايد در مدت زمانى 
كه  نامناسب  كارى  شرايط  و  كم  بسيار  دستمزدى  كوتاه، 
در  گرچه  دهند.  انجام  بايد  مى گيرد  صورت  شبانه  اغلب 
در  كار  جمله  از  دشوار  و  سخت  كارى  هاى  رشته  همه 
شركت هاى ساختمانى، رستوران ها و بارها، حضورشان را 
مى توان مشاهده كرد، اما در اين رشته از خدمات حضور 

و كارشان بطور قابل مالحظه ائى چشمگير است.
وسائل  تهيه  به  نسبت  كارفرمايان  و  ناامن  آنها  كار  محيط 
ايمنى و امنيت محيط كار آنها در برابر خطرات احتمالى 
صدمه ديدگى و بيماريهاى ناشى از كار، بخصوص خطرات 

بالفعل مواد شيميائى پاک كننده كه بسيارى از آنها سرطان 
زا هستند كامال بى تفاوت اند. 

به  قراردادى  و  اجتماعى  هاى  بيمه  و  كار  بازار  قوانين 
عضويت  عدم  و  كار  اجازه  بعضا  و  اقامت  نداشتن  علت 
و  شود  نمى  آنها  حال  شامل  كارگرى  اتحاديه هاى  در 
اتحاديه  حمايت  از  كارفرما  با  اختالف  بروز  صورت  در 
هاى كارگرى و دادگاه هاى كار و حل اختالف برخوردار 

نخواهند شد. 
كار  به  نياز  پايان  صورت  در  كارفرما  شرايطى  چنين  در 
در  "پليس  جمله  از  گوناگون  ترفندهاى  به  توسل  با  آنها 
آنها را اخراج و با  تعقيب شماست"، "اجازه كار نداريد" 
تكيه بر حربه نداشتن اجازه كار از اداره مهاجرت  آنها را 
به  حقوقى  بى  و  استثمار  شكل  ترين  وحشيانه  مقابل  در 

سكوت واميدارد. 
پائين بودن دستمزها به ميزان بسيار كمترى از سطح مورد 
اتحاديه هاى  مابين  جمعى  دسته  قراردادهاى  در  توافق 
كارگرى و كارفرمايان و عدم پرداخت آن توسط كارفرمايان 

بسيار رايج و معمولى است. 
اما شمار باال و روبه افزايش اين قشر جديد اجتماعى كه به 
علل گوناگون هر روز بازتوليد مى شوند، از يك طرف و 
اعتراضات فردى و گروهى سازمانيافته آنها به بى حقوقى 
خود از طرفى ديگر، و البته نگرانى اتحاديه هاى كارگرى 
در  ابزارى  به  كارگران  ضعيف  حلقه  اين  تبديل  بابت  از 
و  دستمزدها  كاهش  و  موقعيت  عليه  كارفرمايان  دست 
تكان هائى  ايجاد  باعث  شاغل  كارگران  زندگى  استاندارد 
در وجدان هاى بيدار جوامع اروپائى شده و در بسيارى از 
كشورها توجه به موقعيت آنها در دستور كار احزاب چپ 
و سوسياليست و اتحاديه هاى كارگرى قرار گرفته است. 
گرچه قرار گرفتن موقعيت آنها در پرتو روشنائى به اين 
به  عموما  و  اساسا  شده  ارائه  حل هاى  راه  كه  نيست  معنا 
نفع بهبود شرايط كار و موقعيت زندگى آنهاست، اما طرح 
نيز  خود  سطح  اين  در  پرسشى  به  آن  تبديل  و  موضوع 

راه گشا خواهد بود.
مركز  در  سپتامبر  دوم  چهارشنبه  روز  رابطه  همين  در 
در شماره 47 خيابان كامار در همكارى  شهر استكهلم – 
سوئد  كارمندى  و  كارگرى  هاى  اتحاديه  از  شمارى 
بخصوص اتحاديه كارگران نظافتچى با انجمن بدون برگه 
ها مركزى بنام "مركز حمايت اتحاديه ها از بدون برگه ها" 
دائر شد. در اهداف اين مركز آمده است كه اتحاديه هاى 
كارگرى موظف اند در مقابل كارفرماهاى مجرم و خاطى 
به  را  آنها  كنند.  حمايت  اقامت  و  برگه  بدون  كارگران  از 
حقوق خود  در زمينه دستمزدها، شرايط كار، قوانين محيط 
كار و مفاد قراردادهاى دسته جمعى آشنا و از حقوق آنها 
دفاع كنند. اتحاديه هاى كارگرى سوئد وعده داده اند كه 
ضمن مبارزه براى تغيير قانون امور خارجيان كه خارجيان 
شناسد  مى  مجرم  را  كار  بازار  در  كار  اجازه  بدون  كارگر 
و آنها را در صورت كشف به پرداخت جريمه و زندان تا 
يكسال محاكمه مى كند، در همبستگى با بدون اقامت ها به 
مبارزه با كارفرماهائى بپردازند كه از كارگران بدون اقامت 
سوء استفاده مى كنند. در بسيارى از موضعگيريهاى فعالين 
اتحاديه هاى كارگرى از استثمار كارگران بدون اقامت بنام 

بردگى مدرن نام برده مى شود. 

نگاهى به شرايط دشوار كارگران بدون 
اجازه كار و اقامت در اروپا و سوئد!

فرهاد شعبانى 
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سالهاست سرنگونى جمهمورى اسالمى در شرايط 
جنگى، تاكتيك بخشى از اپوزيسيون راست و چپ 
رژيم است. طيف ها و گرايشات راست (كه موضوع 
اين نوشته نيست)، به  تكرار سناريويى شبيهه آنچه 
كه در عراق و افغانستان به كمك نيروهاى خارجى 
اتفاق افتاد، دل دارند  و بخشى از نيروهاى چپ در 
دل اين اوضاع جنگى در پى سرنگونى رژيم هستند 
حكمتيست  حزب  مشخص  نمونه  به  زير  در  كه 

مى پردازم. 
روابط  "نامشخص"  اوضاع  از  حكمتيست،  حزب 
فى مابين آمريكا و رژيم جمهورى اسالمى، نتيجه 
خود  را  مدتهاست آماده دارد. موضع  "مشخص" 
اين حزب نه اكنون، بلكه عليرغم كش و قوس هايى 
كه در چند سال اخير در روابط  بين رژيم ايران و 
يك  از  مسامحه  و  مذاكره  و  داشته  وجود  آمريكا 
سو و گزينه فشار و محاصره اقتصادى و تهديدات 
نظامى از سوى ديگر همواره در جريان بوده و تقدم 
اى  دوره  هر  در  ديگرى،  آن  بر  گزينه  اين  تاخر  و 

نوسان داشته است، تغييرى نكرده است. 
كه  شده  بلند  هنگامى  غالبا  حزب  اين  صداى  اما 
جنگى  گزينه  بكارگيرى  احتمال  بر  سخن  سنگينى 
را  گزينه  اين  نمودن  برجسته  چرايى  است.  بوده 
يكى از سخنگويان اين  در بحث نظر "فاتح شيخ" 

حزب تعقيب مى كنيم. 
او در نوشته اى مندرج در سايت ايران تريبون، ضمن 
اشاره به منافع و مصالح و همچنين موانع موجود بر 
سر راه آكترهاى اين سناريو (آمريكا، اسرائيل، ايران 
و...)، خطر جنگ را جدى ارزيابى مى كند و اظهار 
مى دارد: «خطر جنگ از هميشه جدى تر شده است»«خطر جنگ از هميشه جدى تر شده است».. 
زيادى  جاى  ديگر  روزها  «اين  كه  است  معتقد  او 
براى نظربازى در مورد احتماِل آن باقى نمانده؛ در 
نتيجه بايد بدترين حالت يعنى عملى شدن تهديدها 
را فرض گرفت». و اين رهنمود را مى دهد كه بايد 
به «مقابله با جنگ افروزى آمريكا و اسرائيل، افشاء 
جنگ:  طرفدار  هوراكشان  طيف  كردن  منزوى  و 
سلطنت  از  اعم  ايرانى  طلب  عظمت  ناسيوناليسم 
دمكرات  حزب  مجاهدين،  جمهوريخواه،  و  طلب 
فدراليست،  و  قومپرست  هاى  دارودسته  كردستان، 
از  كه  چسبيده اند  خود  سكتى  منافع  به  چنان  كه 
ميليون  دهها  زندگى  شدن  قربانى  و  جامعه  انهدام 
انسان باكى ندارند» برخاست. اما او در آخر مطلبش، 
خود نيز به اين نتيجه مى رسد كه «مهمترين مساله 
سياسى و تاكتيكى در شرايط جنگى، باال بردن تپش 
مبارزه و گسترش آن در جهت سرنگون كردن هر 
فضاى  تشديد  «با  يا  و   است»  رژيم  سريعتر  چه 
جنگ و شرايط جنگى تالش براى تسريع سرنگونى 
رژيم به عنوان يك تاكتيك تعرضى و انقالبى براى 
مقابله با جنگ سرمايه دران برجستگى بيش از بيش 

پيدا مى كند». (خط تاكيدها از من است)
سئوال را ابتدا از نتيجه گيرى بحث او شروع كنيم. 
تمايزات اين دو نوع سرنگون طلبى، يعنى سرنگونى 
و  جنگ  فضاى  تشديد  پرتو  در  كه  او  نظر  مورد 
مورد  سرنگونى  با  شود،  مى  حاصل  جنگى  شرايط 
ها،  (ناسيوناليست  جنگ  طرفدار  هوراكشان  نظر 

ليبرال ها و..) در چيست؟ 
سرنگونى  اولى  كه  بود  خواهد  اين  پاسخ  قاعدتا 
از طريق و به توسط پايينى ها خواهد بود و دومى 
توسط نيروهاى اشغالگر. در اين حالت دو موضوع 

بايد پاسخ بگيرد.
1. پايينى ها و در راس آنها طبقه كارگر، چگونه و 
در چه پروسه اى تحت اين شرايط مرگبار فرصت 

اعمال اراده انقالبى خود را پيدا خواهند كرد؟
2. اگر حمله نيروهاى خارجى به حذف و سرنگونى 
رژيم جمهورى اسالمى بينجامد _ كه قطعا گرايشات 
و احزاب و نيروهاى غير كارگرى دست باال را پيدا 

مى كنند_ ما چه خواهيم كرد؟

(نه  است  امر  اين  مستلزم  سئوال  دو  هر  به  پاسخ 
اينك، بلكه از خيلى قبل از اين هم)، كه سرنگونى 
بدون پاسخ روشن و كار هدفمند به امر جايگزينى 
و آلترناتيو سوسياليستى، اگر آب در هاون كوبيدن 
نباشد، ربطى به يك استراتژى سوسياليستى ندارد  و 
چه بسا نفعش براى نيروهاى دست راستى جامعه 
كافى  ايران  مردم  براى  قيام 57  تجربه  بود.  خواهد 
است كه به راه حل هايى باور كنند كه آنها را مطمئن 

سازد كه سر از ناكجاآبادى دگر در نمى آورند.
نيروهاى ناسيوناليست، جمهورى خواه و...  تكليفشان 
مشخص است و مرادشان از سرنگونى اين است كه 
آمريكا بيايد و جمهورى اسالمى را برايشان جارو 

كند و ائتالف آنها را سر كار بياورد.
طبقه  كه  شرايطى  در  هم  سوسياليست  نيروهاى 
كارگر  به اين درجه از آمادگى براى كسب قدرت 
و  نمى نشينند  انتظار  به  قطعا  باشد،  نرسيده  سياسى 
نظاره گر بى طرف و بى عمل اوضاع نخواهند بود و 
به  جنگى  شرايط  در  سياسى  درايت  با  كوشند  مى 
گرفته  بهره  اوضاع  از  خود  سازمانيافته  توان  ميزان 
امكان  اين  هم  هرجا  و  كنند  نيرومندتر  را  خود  و 
را يافتند از طريق دستيابى به بخشى از اهرم هاى 
اما  كنند.  تقويت  را  خود  موقعيت  سياسى،  قدرت 
اين امر واقعى و ناگزير كه در واقع مهر ضعف عدم 
آمادگى طبقه را بر خود دارد، نه تنها نبايد ايداليزه 
و  تعرضى  تاكتيك  عنوان  به  نبايد  تنها  نه  شود، 
انقالبى به خورد كسى داده شود، بلكه بايد تاكيدى 
عملكردى  و  مشى  با  كار  از  ديگرى  سنخ  بر  باشد 
سوسياليستى براى فايق آمدن بر ضعف ها و كاستى 
هاى  جنبش  درون  در  يابى  تشكل  موانع  و  ها 

روندى  اين  و  كارگرى،  جنبش  بويژه  و  اجتماعى 
است كه در هياهو و سرو صداهايى كه حكمتيست 
ها هراز چندگاهى بر پا مى كنند و در كمپين هاى 

متناوب ضد جنگشان  جايى ندارد. 

مضاف بر اين تمايز پايه اى، در سطح تحليلى هم 
در سناريوى مرگبار جنگ، آلترناتيو مورد نظر "فاتح 
شيخ" نه تنها عملى نيست، بلكه در خوشبينانه ترين 
نيروهاى  وسيله  به  اسالمى  جمهورى  يا  حالت، 
خارجى از قدرت ساقط مى شود (تكرار سناريوى 
براى  زيادى  عمل  ميدان  حالت  اين  در  كه  عراق)، 
پايينى ها نيست. يا بعكس آمريكا به جاى يك جنگ 
تمام عيار عليه رژيم، فقط برخى موسسات هسته اى 
و مراكز نظامى رژيم را هدف حمالت جنگنده هاى 
خود قرار مى دهد كه در آنصورت اين پديده براى 
آن  از  كه  بود،  خواهد  بركتى  اسالمى  جمهورى 

قدرتمندتر بيرون مى آيد.
است.  تر  محتمل  دومى  اين  كه  است  اين  واقعيت 
كردن  جارو  برنامه  متحدينش  و  آمريكا  كه  چرا 
بمراتب  منطقه  بحران  در  كه  را،  اسالمى  جمهورى 
قوى تر از گذشته شده، ندارند و نهايتا احتمال دارد 
ذكر  همچنانكه  كه  برند  پيش  را  ايذايى  عملياتى 
گيرى  قدرت  و  استحكام  به  حالت  اين  رفت،  آن 
بيشتر جمهورى اسالمى در منطقه تبديل مى شود و 
تر  بيرحمانه  سركوب  براى  را  اسالمى  رژيم  دست 
جنبش هاى آزاديخواهانه و اجتماعى در ايران بازتر 
خواهد گذاشت. با اين وصف و از آنجا كه "فاتح 
به جز سر دادن شعارى خوش آب و رنگ،  شيخ" 
تحليلش در قيد اين نيست كه پاسخ اين وضعيت 
در   حتى  را  روشنى  مرزبندى  تواند  نمى  بدهد،  را 
نيروهاى  با  حزبش  جانب  از  تاكيتك  اتخاذ  سطح 

راست، ارائه دهد.
حكمتيست  حزب  به  مولفه هايى  و  فاكتورها  چه 
سرنگونى  استراتژى  كه  داده  را  خاطر  اطمينان  اين 
همه  استراتژى  واقع  در  كه  را  اسالمى  جمهورى 
نيروهاى انقالبى است، به تاكتيك روز و ثابت خود 

در چند سال اخير تبديل كند؟
بلشويك ها در جريان انقالب روسيه با اطمينان از 
كارگر  طبقه  سازمانيافتگى  و  رشد  آمادگى،  درجه 
تثبيت  نفع  به  جنگ  شرايط  از  كه  توانستند  روسيه 
سياسى  قدرت  كسب  راه  در  كارگر  طبقه  هژمونى 
بهره گيرند و اين روند حاصل كار مستمر كمونيستى 
بود.  جامعه  درون  در  طبقاتى  مبارزه  تشديد  و  آنها 
براى "فاتح شيخ" و حزبش به چه اعتبارى تاكتيك 
تعرضى و انقالبى براى مقابله با جنگ و سرنگونى 
ضد  جنگى  شرايط  در  آنهم  اسالمى  جمهورى 

مردمى، برجستگى يافته است؟ 
سرنگونى  كه  است  واقعى  امر  اين  اگر 

اتخاذ تاكتيك سرنگونى در شرايط جنگى
تحليل "مشخص" حزب حكمتيست از اوضاع "نامشخص" !

هلمت احمديان
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انقالب  يك  اول  قدم  اسالمى  جمهورى 
سوسياليستى  استراتژى  و  كارگرى 
است، اما اوال مسئله مهم اين است كه تحت چه 
شرايطى اين استراتژى جنبه تاكتيكى پيدا مى كند 
معنى  اين  به  مطلقا  شرايط  نبودن  فراهم  دوما  و 
نيابت  به  مى تواند  جريانى  يا  حزبى  كه  نيست 
طبقه كارگر با اتكا به جوخه هاى رزمى اش اين 
همه  رساند.  "منزل"  سر  به  را  طبقاتى  رسالت 
اهميت مسئله و تمايز يك استراتژى سوسياليستى 
نهفته  نكته  اين  در  واقع  در  غيرسوسياليستى،  از 
است كه طبقه كارگر از راه تشديد مبارزه طبقاتى 
و سازمانيابى خود به استقبال سرنگونى مى رود 
جامعه  تحوالت  بر  را  خود  مهر  اعتبار  اين  به  و 
كه  حكمتيست  حزب  براى  مشى  اين  و  كوبد  مى 
استراتژى  هم  و  تاكتيك  هم  برايشان  سرنگونى، 

است، محلى از اعراب ندارد.

سئوال دوم و ساده تر  كه مصداق تحليل "مشخص" 
حزب حكمتيست از اوضاع "نامشخص" است، در 
همان  از  حزب  اين  چرا  اساسا  كه  است  اين  واقع 
و  ايران  جنگ  گزينه  شبح  و  خطر  تشكيلش،  بدو 
سياسى،  ديگر  هاى  گزينه  ساير  ميان  در  را  آمريكا 
ديپلماتيك، محاصره اقتصادى و تحريم ها،  قطعى تر 
و محتمل تر ديده و مى بيند؟ و چرا با هر تهديد و 
سنگ اندازى اى كه طرفين به هم مى كنند، آنچنان 
كه  مى كند،  بزرگنما  و  آنگرانديسمان  را  گزينه  اين 
انسان خود را در وسط ميدان جنگ، هراسان و گم 
حدت  و  شدت  اين  به  كه  كسانى  و  مى بيند  گشته 
گزينه  به  اسرائيل  و  آمريكا  يازيدن  دست  روى 
نظاره گران  و  تماشاچيان  نمى كنند،  تاكيد  جنگى 

بى اثر و خنثى اوضاع ناميده مى شوند!؟ 
"فاتح  نوشته  در  كه  همانگونه  حكمتيست  حزب 
و  سال  دو  حداقل  شده،  اعتراف  آن  به  هم  شيخ" 
نيم است كه هر از چندگاهى كمپين ضد جنگ را 
راه انداخته است. اين كمپين افت و خيزهاى خود 
اين  داليل  حزب،  اين  پرداز  نظريه  است.  داشته  را 
افت و خيزها در اتخاد گزينه نظامى از طرف آمريكا 
را،  به درستى به فاكتورهايى همچون شكست ها و 
ناكامى هاى آمريكا در پيشبرد پروژه اش در عراق، 
رقابت هاى داخلى بين دو حزب اصلى در آمريكا 
چرا  كه  نداده  توضيح  اما  است،  داده  توضيح   ... و 
با علم بر همه اين موانع و شكاف ها، كمپين ضد 
جنگ اين حزب بالفاصله و بدنبال عربده هر ژنرالى 
بر عرشه ناوگان هاى جنگى آمريكا در خليج فارس 
مديترانه  فراز  بر  اسرائيل  ماجراجويانه  مانور  يا  و 
جان  سرعت  به  پاسداران،   سپاه  نظامى  مانور  يا  و 
خاموشى  به  دوباره  كوتاهى  فاصله  در  و  مى گيرد 

مى گرايد.
نيروها و گرايشاتى در جامعه ايران هر از چندگاهى 
به شيوه اى افراطى، خطر و شبح مرگبار جنگ را با 
طرح  آيد،  مى  پيش  كه  جديدى  فكت  هر  مشاهده 
پروژه هاى  مى خواهند  بدينوسيله  چون  مى كنند، 
ليبرالى و صلح طلبانه اش را بازارگرمى كنند. حزب 
اما  نيست،  گرايش  و  دسته  اين  از  حكمتيست 
خاصيت و ارزش مصرف  يك بعدى نگرى ايى كه 
مكررا در بزرگ نمايى اين وجهه (كه بطور واقعى 

و  ارتجاعى  سياست هاى  وجوه  از  يكى  مى تواند 
امپرياليستى قدرت هاى منطقه باشد) بروز مى دهند، 

چيست؟
"فاتح شيخ" در نوشته اش براى نشان دادن اين امر 
كه خطر جنگ از هر زمانى بيشتر شده است، از فكت 
و فيگورهاى موجود در بين قدرت هاى درگير فراتر 
رفته و حكمى غير واقعى را (كه تاكنون سخنگويان 
اين  با  نيز  آمريكا  حاكمه  هئيت  نئوكانسراتيوهاى 
قطعيت بيان نكرده اند) پيش مى كشد. او مى نويسد: 
از  بيشتر  جنگ  مطلوبيت  اسرائيل  و  آمريكا  «براى 
كنار آمدن با رژيم اسالمى است. چون هدف اصلى 
شان صرفا غلبه بر آن رژيم نيست بلكه از اين راه، 
است.  بزرگتر  جهانى  رقباى  به  عضله  دادن  نشان 
موقعيت  مى تواند  اسالمى  رژيم  با  سازش  بعالوه 
براند.  كنترل  غيرقابل  سقوط  سراشيب  به  را  آنها 
حذف جمهورى اسالمى از معادالت خاورميانه، يا 
تضعيف شديد آن، شرط مهم تامين منافع درازمدت 
آنها در پروسه جارى "تقسيم مجدد جهان" است.». 

(خط تاكيد از من است)
كنار  مقابل  در  جنگ  مطلوبيت  براى  او  كه  داليلى 
آمدن طرفين آورده، قرابتى با سير رويدادها ندارد. 
بعكس و از آنجا كه آمريكا و متحدينش برنامه حذف 
جمهورى اسالمى را در پروسه جارى «تقسيم مجدد 
ترجيح  بيشتر  را  آن  با  آمدن  كنار  ندارند،  جهان» 
اسالمى (مقدارى  جمهورى  با  آمدن  كنار  مى دهند. 
را  بحران  كانون هاى  بتواند  كه  شده)  مهار  و  رام 
قابل  روابطى  به  را  موجود  دشمنى  و  داده  كاهش 
قبول براى آنها تبديل سازد، هنوز هم كفه سنگين 
سياست هاى جارى فى مابين است. هنوز هم گزارش 
و طرح بيكر- هميلتون كه اخطارى جدى به هيئات 
بود،  منطقه  در  بحران  كاهش  براى  آمريكا  حاكمه 
موضوعيت دارد و سير رويدادها نيز بيشتر اين روند 

را گواهى مى دهد.
با اين وصف، حكم قطعى ارجحيت حذف جمهورى 
اسالمى به جاى سازش، تبينى دلبخواهى و عامدانه 
آمريكا  هنوز   شد  اشاره  كه  همانگونه  زيرا  است، 
كنار آمدن با سران پراگماتيست جمهورى اسالمى 
را، به متكى شدن به اپوزيسيون بورژوا ليبرال رژيم 
داليل  ميان  از  مى دهد.  ترجيح  اسالمى  جمهورى 
نقشى  به  همچنين  روند  اين  درک  قابل  و  ملموس 
و  عراق  در  بحران  تخفيف  براى  اسالمى  رژيم  كه 
افغانستان و .. در راستاى منافع آمريكا و متحدينش 
مى تواند انجام دهد، نقش و ظرفيت بالقوه اى كه 
براى سركوب جنبش هاى اجتماعى رو  به رشد در 
ايران دارد  و ...  را نيز مى توان اشاره و تاكيد كرد. 

+++
آنچه پشتيوانه تحليل، تبيين و متعاقبا اتخاذ تاكتيك 
غرق  نه  است،  فراروى  خطير  اوضاع  در  انقالبى 
طرفين  كه  جنجالى  و  هدفمند  هياهوهاى  در  شدن 
راه  ايران  و  آمريكا  حكومت هاى  يعنى  درگير 
و  بند  و  رياكارى  افشا  طرفى  از  بلكه  مى اندازند، 
هدفمند  پروپاكندهاى  و  پرده  پشت  بست هاى 
طرفين مخاصمه و از طرف ديگر متمركز شدن بر 
جنبش هاى توده اى و اجتماعى موجود در جامعه و 
تالش براى متكى كردن آنان بر تشكل هاى توده اى 
در  كه  سازى  آماده  اين  و  پروسه  اين  است.  شان 

مانورهاى  از  را  ضرورتش  ماست،  امروز  كار  گرو 
سياسى، ديپلماتيك و نظامى فى مابين رژيم ايران و 
آمريكا نمى گيرند و شدت و نبض آن با كمرنگ و 

يا پررنگ شدن خطر جنگ نيست.
چنانچه  اگر  كه  نيست  بديهى  امر  اين  در  ترديدى 
به  يازيدن  دست  براى  آمريكا  و  ايران  هاى  دولت 
را  ويرانگر  جنگى  منطقه  در  خود  مطامع  و  منافع 
بر مردم تحميل كنند، وظيفه همه نيروهاى مردمى، 
راديكال و سوسياليست اين خواهد بود در جبهه اى 
به  آن  ويرانگر  عوارض  و  جنگ  اين  عليه  بر  سوم 
مقابله برخيزند. اين واقعيت مبرهن، نه گمانى زنى 
ترويج.  و  تبليغ  و  تئورى  و  تحليل  نه  و  طلبد  مى 
اثرات ويرانگر آن را مردم عراق و افغانستان چندين 
سال است در دهشتناک ترين شكلش درگير هستند 
و مردم ايران هم شاهد اين تراژدى مرگ و كشتار 

هستند.
صحبت روى اين است كه استراتژى سوسياليستى 
و مستقل و متكى به نيروى خود، نمى تواند راه هاى 
پيشروى خود را در بطن ديپلماسى متناقض و البته 
پيش  كنند،  مى  تعقيب  جنگ  طرفين  كه  هدفمندى 
نظريات  با  نمى تواند  سوسياليستى  استراتژى  ببرد. 
كودتايى، انقالب و رسالت طبقه كارگر را در پيشبرد 
استراتژى سرنگونى رژيم جمهورى اسالمى از قلم 

بيندازد و حزب را جايگرين آن كند. 
هرگونه  احتمال  نبايد  اينكه  ضمن  اساس  اين  بر 
و  دانست  منتقى  را  جنگى  آميز  جنون  ماجراجويى 
خود را براى مقابله با عوارض خانمانسور آن آماده 
البته  مجازى،  فضايى  ترسيم  به  نبايد  اما  ساخت، 
حكمتيست  حزب  كه  (آنگونه  كرد  كمك  هدفمند 
مى  داده  سر  كه  جنگى  عربده  هر  با  و  كند)  مى 
در  افراطى  و  آميز  اغراق  هاى  تببين  ارائه  به  شود، 
غلطيد. خوفى كه آگاهانه هم از موضع «چپ» و 
هم از جانب بعضى از نيروهاى «راست» با اغراق 
گويى در حمله نظامى به ايران ايجاد مى گردد، به 
نتيجه اى جز در كنار نيروهاى رژيم براى دفاع از 
«مام ميهن»، يا آوانتوريسم  و نظريات كودتايى و 
از باال به قيميت طبقه كارگر و جنبش هاى اجتماعى 

در برخورد به رژيم اسالمى نمى انجامد.

جنبش هاى  براى  ايران،  آمده  ستوه  به  مردم  براى 
همه  و  زنان  جوانان،  و  دانشجويى  كارگرى، 
در  كه  آزاديخواهانه اى  و  دمكراتيك  جنبش هاى 
ايران در جريان است، تكليف تنها پشت كردن به 
و  جنايت  و  اسالمى  رژيم  بين  ارتجاعى  كشمكش 
كشتار و نيروهاى جنگ طلب و اشغالگر امپرياليستى 
در  كه  قوس هايى  و  كش  و  قدرت  جنگ  است. 
روابط دولتين ايران و آمريكا در جريان است، ربطى 
به منافع و خواست هاى مردم محروم و ستمديده 
روزگارى  و  دربدرى  و  فقر  جز  به  و  ندارد  ايران 
تيره و تارتر براى براى آن ها به همراه ندارد. رشد 
افق و استراتژى سوسياليستى كه به رشد آگاهى و 
در  مردم،  توده هاى   و  كارگر  طبقه  متشكل  نيروى 
انجامد،  مى  جريان  در  اجتماعى  جنبش هاى  قالب 
جامعه به دور از هر  پيشروى به سوى  ضامن  تنها 

نوع سلطه گرى است.
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روز شنبه 6 سپتامبر 2008 پارلمان و نمايندگان چهار 
با 459  راى  مجموع 702  از  پاكستان  كشور  ايالت 
راى موافق، همسر نخست وزير اسبق پاكستان "بى 
نظير بوتو" كه در ماه دسامبر سال گذشته طى يك 
رئيس  عنوان  به  را  شد،  كشته  تروريستى  عمليات 

جمهور اين كشور برگزيدند. 
در سيستم انتخاباتى كشور پاكستان برخالف بيشتر 
كشورهاى جهان ، رئيس جمهورى نه با راى مستقيم 
مردم، بلكه به واسطه راى نمايندگان پارلمان و راى 
نمايندگان 4 ايالت كه اين كشور به آن تقسيم شده  

است، برگزيده خواهند شد.
 

"زرداريى" 53 ساله كه پس از ترور همسرش "بى 
نظير بوتو" يك بار ديگر به صحنه سياسى پاكستان 
را  پاكستان"  مردم  "حزب  رهبرى  است  نهاده  پاى 
سال   11 زردارى"  على   آسف   " گرفت.  عهده  به 
اتهام  به  پاكستان  زندان هاى  در  را  خود  عمر   از 
يكى  قتل  اتهام  به  همچنين  و  مالى  فساد  دزدى، 
به عنوان يكى از رقباى  از برادران "بى نظير بوتو" 
سياسى خودش، گذرانده است. بيشتر مدت زندانى 
"زردارى" به دهه 90 و دوران نخست وزيرى "بى 
نظيربوتو" بر مى گردد. "زردارى" چهار سال قبل  از 
جانب "پرويزمشرف"  كه  در ماه اوت سال جارى 
ميالدى از قدرت كناره گرفت، مورد بخشش و منع 
تعقيب قانونى قرار گرفت و به اين صورت امكان 
نامبرده  براى  سياسى  فعاليت  تداوم  جهت  مجدد 

هموار شد.
پاكستان با جمعيتى 165 مليون نفر و داشتن بمب 
اتمى، يكى از كشورهاى با اهميت قاره آسيا و جهان 
است. دولت هاى حاكم در اين كشور در عين اينكه 
حامى  همواره  اند،  بوده  آمريكا  استراتژيك  متحد 
قدرت  به  طالبان  يازى  دست  در  و  بوده  طالبان 
سياسى در سال 1996 در افغانستان دخيل بوده اند. 
اين كشور همواره يكى از كانون هاى بحران سياسى 
و اقتصادى منطقه و همسايه دو كشور مانند ايران 
چالش هاى  با  كشورهايى  مثابه  به  افغانستان  و 
هندوستان  رقيب  همچنين  و  خود  خاص  سياسى 
در كشمكش بر سر ايالت كشمير مى باشد. رئيس 
پايگاه  از  پاكستان  رسيده  قدرت  به  تازه  جمهور 
كشور  اين  مردم  ميان  در  محبوبيتى  و  اجتماعى 
بر  مبتنى  "زردارى"  انتخاب  اگر  نيست.  برخوردار 
راى مردم مى بود، نامبرده هيچ گاه شانس انتخاب 
شدن را نداشت.  رئيس جمهورجديد با آن سابقه 

آن   با  پاكستان  كه  عمده   چالش  سه  با  و  گذشته 
از  هيچكدام  بر  بتواند  رود  نمى  انتظار  درگيراست 

آنها فائق آيد. اين چالش ها عبارتند از:
اين  در  بيكارى  ميزان  اقتصادى:  بحران  نخست، 
تصاعدى  روند  همزمان  و  است  باال  بسيار  كشور 
ميليونها  زندگى  روز  به  روز  كاالها  نرخ  رفتن  باال 
نفر از مردم تهيدست اين كشور را تحت فشار قرار 
مى دهد. بنابه گزارش سايت "بى بى سى" شاخص 
سهام در اين كشور 34 درصد نزول كرده و واحد 
پول رسمى اين كشور كه "روپيه" مى باشد در برابر 
دالر آمريكا با 20 درصد كاهش روبه رو بوده است. 
پاكستان  در  تورم  ميزان  خبرى،  منابع  گزارش  بنابه 
كه  است  درحالى  اين  است.  رسيده  درصد   25 به 
پاكستان  با اين شرايط  نابسامان اقتصادى  پس از 
وقايع 11 سپتامبر جدا از كمك هاى بين المللى كه به 
بهانه مبارزه با القاعده و طالبان به اين كشور سرازير 
مى شد، آمريكا به تنهايى نزديك  به 11 ميليادر دالر 
به دولت پرويز مشرف كمك كرده است كه معلوم 
نيست اين كمك هاى بين المللى از جانب مشرف 

چگونه صرف شده است.
"زردارى" كه خود پيشينه طوالنى در زمينه فساد مالى 
كاهش  را  اقتصادى  بحران  توانست  نخواهد  دارد، 

يابد.  تسلط  اقتصادى  چالش  اين  بر  و  داده 
همچنين به دليل اينكه بخش اعظم بودجه و 
دارايى كشورهايى مانند پاكستان براى ارتش 
و به قول مسئولين پاكستان "صرف مبارزه با 
تروريسم" مى شود، انتظار هيچگونه بهبودى 

در وضعيت اقتصادى اين كشور نمى رود.
دوم، بحران سياسى: كشور پاكستان  پس 
سال  در  هندوستان  كشور  از  استقالل  از 

ثبات  با  كشورى  مثابه  به  هيچگاه  ميالدى   1947
نبوده است. قدرت سياسى همواره در ميان نظاميان 
بوده  شدن  دست  به  دست  حال  در  غيرنظاميان  و 
است. اين كشور چندين كودتاى نظامى را به خود 
ديده و تعداد زيادى از سران نظامى و سياسى اعدام، 
ترور و يا ناچا ر به فرار از اين كشور وتبعيد شده اند. 
مشرف جزو آخرين كسانى بود كه در 18 اوت ماه 
قبل، پس از 9 سال ماندن در قدرت ناچار به كناره 
گيرى از حاكميت در پاكستان شد. مشرف طى يك 
شريف"  "نواز  عليه  سال 1999  در  نظامى  كودتاى 
كه نخست وزير وقت پاكستان بود، بر مسند قدرت 
نشست و چندين سال با اتكا به ديكتاتورى نظامى 
و مشت آهنين و با حمايت بالواسطه آمريكا قدرت 
در  سرانجام  و  گرفت  دست  به   كشور  اين  در  را 
مصالح  با  قدرت  در  او  بقاى  ديگر  كه  شرايطى 
كنار  ملزومات  نداشت  همخوانى  بريتانيا  و  آمريكا 
گذاشته شدن وى از قدرت فراهم شد و ظاهرأ از 
مالى  و  سياسى  فساد  شدن  افشا  و  استيضاح  ترس 

ناچار به استعفا گرديد.
سوم، بحران امنيت: كشور پاكستان از بدو تشكيل 
در  هندوستان  دولت  با  تاكنون  قبل  سال  از 60  آن 

كشمكش و نزاع بوده است. پاكستان بعدها پس از 
روى كار آمدن دولت وابسته به اتحاد شوروى در 
افغانستان در همسويى با منافع همه جانبه آمريكا و 
حمايت بيدريغ به گروه هاى اسالمى براى سرنگون 
كردن دولت حامى شوروى و به قدرت رسيدنشان 
در اين كشور وارد يك جنگ اعالم نشده با افغانستان 
شد. دولت پاكستان در به قدرت رساندن طالبان در 
اين  طلبه هاى  از  نيروهايشان  بيشتر  كه  افغانستان 
كشور و همچنين حمايت سازمان جاسوسى آمريكا 
تغذيه  عربستان  نفتى  دالرهاى  و  اى"  آى  "سى 
زمان  از  پاكستان  كرد.  ايفا  بسزايى  نقش  مى شد، 
فزاينده  بحران هاى  محل  همواره  تاكنون  استقالل 
داخلى و خارجى بوده و از لحاظ امنيتى هيچگاه با 
ثبات نبوده است. پس از  وقايع 11 سپتامبر 2001 
و اعالم جنگ بوش عليه تروريسم از جانب بوش 
رئيس جمهور آمريكا، پاكستان عمال به همكارى با 
وارد  خود  سابق  متحدين  عليه  و  برخواست  بوش 

ميدان جنگ شد.
در  القاعده  و  طالبان  كه  جايگاهى  و  نفوذ  علت  به 
ميان بخشى از اقوام  و طوايف در مرزهاى مشترک 
ميان افغانستان و پاكستان دارند و همچنين به علت 
و  طالبان  به  پاكستان  سخاوتمندانه  كمكهاى  تداوم 
گروه هاى  اين  القاعده، 
و  نفوذ  از  تروريستى 
چشمگير  جايگاهى 
امروزه  دارند.  برخور 
از  كه  اخبارى  به  بنا 
يافته   انتشار  رسانه ها 
شاخه  مى شود  گفته 
به  پاكستان  طالبان 
نام  به  شخصى  رهبرى 
"بيت اهللا محسود" كه در افغانستان جهاد را همچون 
افغانستان،  از  پس  است،  كرده  اعالم  دينى  فريضه 
اين گروه تروريستى  قويترين گروه القاعده و طالبان 

است.
انتظار  وجه  هيچ  به  شد  گفته  كه  آنچه  به  توجه  با 
جمهورى  رئيس  نه  نزديك  آينده  در  كه  نمى رود 
جديد و نه هيچ رئيس جمهورى بتواند پاكستان را 
به يكى از كشورهاى با ثبات منطقه تبديل كند. آينده 
نابسامانى هاى  دستخوش  كماكان  پاكستان  سياسى 
است  گيرى  توده  بديل  يك  وجود  عدم  از  ناشى 
قومى  كشمكش هاى  و  جدال ها  فراز  بر  بتواند  كه 
و مذهبى و دستبه بندى هاى سياسى مملو از فساد 
كنونى، با اتكاء به منافع اكثريت مردم فقير و محروم 

و زحمتكش، آينده سياسى اين كشور را رقم بزند.
بدون شك سرنوشت محتوم مردم پاكستان گرفتار 
و  اسالمى  واپسگراى  گروه هاى  دست  در  شدن 
حاكمان فاسد و ژنرال هاى سركوبگر نيست. دولت 
جهنم  از  رهايى  نخست  گام  غيرمذهبى  و  سكوالر 

ايجاد شده است. 
سپتامبر 2008

حسن  رحمان پناه از صندلى اتهام تا تكيه بر تخت رياست جمهورى
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در حالى كه افكار عمومى جهان، مطبوعات و وسائل 
ارتباط جمعى خود را آماده تماشاى شروع بازى هاى 
المپيك در چين در 8 اوت مى نمودند، و تب و تاب 
جدال هاى تبليغاتى بر سر مضمون بازى هاى المپيك 
مابين آنها ئى كه اشك تمساح بر فقدان آزادى هاى 
دمكراتيك در چين و سركوب "مردم تبت" از جانب 
با  راست  و  چپ  و  ريخته  چينى  امپرياليست هاى 
داالئى الما (كه تاريخا از جانب امپرياليست ها و به 
ويژه امپرياليسم آمريكا بعد از پيروزى انقالب چين 
كمك هاى مادى و معنوى بى دريغ دريافت مى كند) 
ميلياردى  منافع  كه  آنهائى  و  مى كردند،  مالقات 
يافته  پايان  شكلى  به  دارند،  المپيك  برگزارى  در 
مى كردند  باور  بايد  مردم  گويا  و  مى رسيد  نظر  به 
بين  صلح  و  دوستى  ارمغان  است  قرار  المپيك  كه 
چند  استراحت  فاصله  در  درست  و  باشد  ملت ها 
ساعته جدال هاى تبليغاتى  و زورآزمائى در ميادين 
اوستيناى  به  حمله  فرمان  ساكاشويلى  المپيك، 
جنوبى را صادر كرده و ارتش گرجستان با خشونت 
همه ارتش هاى ارتجاعى جهان تا پايتخت اوستيناى 
به  گرجستان  ارتش  فرمانده  كرد.  پيشروى  جنوبى 
نيابت از جانب ساكاشويلى اعالم كرد كه هدف از 
اين حمله بازپس گرفتن اوستيناى جنوبى است كه 
از 16 سال پيش اعالم جدائى نموده و به زبان ديگر 

دفاع از تماميت ارضى گرجستان است.
دولت امپرياليستى روسيه كه مترصد فرصتى بود تا 
چنگ و دندان خويش را به رقباى امپرياليستى خود 
در آمريكا و اروپا نشان دهد، نمى توانست اين حمله 
را بدون جواب گذارد و لذا بدون هر  "گستاخانه" 
متقابل  حمله  به  دست  هوا  و  زمين  از  تعللى  گونه 
كرد.  پيشروى  گرجستان  مركزى  مناطق  تا  و  زده 
صدها شهر و روستاى ويران شده، هزاران كشته و 
زخمى و طبق آمار كميته امداد سازمان ملل، آواره 
شدن صدها هزار نفر ثمره اين جنگ برق آسا بود.

افتاد.  كار  به  رقبا  تبليغاتى  بلندگوهاى  مجددا 
طراحان انقالب مخملى صورتى در گرجستان پشت 
ساكاشويلى صف كشيدند و روسيه امپرياليستى نيز 
بمباران  پرداخت.  خويش  متحدين  آورى  جمع  به 
تبليغاتى طرفين مى بايست خاک بر چشم مردم دنيا 
پاشيده و ماهيت واقعى اين جنگ را در پرده نگه 
و  استقالل  متحدينش  و  ساكاشويلى  زعم  به  دارد. 
طبيعتا  و  شده  خدشه دار  گرجستان  ارضى  تماميت 
از نقض قوانين بين المللى  وجدان "جامعه جهانى" 

تعيين  حق  از  دفاع  نيز  رقيب  بود.  گرديده  متأثر 
در  را  ابخازى  و  جنوبى  اوستيناى  مردم  سرنوشت 
اين  بر  تصور  گويا  مى دميد.  تبليغاتى اش  بوق هاى 
يوگوسالوى،  شدن  پاره  تكه  جهان  مردم  كه  بود 
مردم  خونين  سركوب  و  عراق  و  افعانستان  اشغال 
چچن را از حافظه هاى شان دور ساخته اند، و بيش 
تدارک  واقعيت  به  مى بايستى  تبليغات  اين  همه  از 
چندين ساله اين جنگ و جوهر آن كه تشديد تضاد 
امپرياليست ها و  تقسيم مجدد جهان بعد از  مابين 

فروپاشى بلوک شرق، پرده افكند. 
واقعيت اما چيست؟

كيلومتر مربع و  اوستيناى جنوبى به وسعت 3900 
جمعيتى معادل 70 هزار نفر در بخش جنوبى قفقاز 
قرار گرفته و عمده محصوالت اش حبوبات، ميوه، 
مى باشد.  دام  پرورش  و  شراب  توليد  براى  انگور 
نفت  لوله هاى  مسير  در  و  بوده  انرژى  ذخائر  فاقد 
در  جنوبى  اوستيناى  است.  نگرفته  قرار  گاز  و 
در  مختار  خود  منطقه  يك  عنوان  به   1922 سال 
شمال  قسمت  و  گرجستان  جمهورى  چارچوب 
گرفتند.  قرار  روسيه  جمهورى  چارچوب  در  آن 
اوستيناى  جانب  از  كوشش هائى   1990 سال  در 
صورت  شمالى  اوستيناى  به  الحاق  جهت  جنوبى 
گرفته و متعاقب آن جمهورى گرجستان اعالم لغو 
خود مختارى اوستيناى جنوبى را نمود. به موازات 
نزديكى گرجستان به بازار مشترک و ناتو، تشنجات 
بين  نظامى  درگيرى هاى  گرديده،  تشديد  مابين  فى 
طرفين شدت يافته و در نتيجه هزاران نفر ار اهالى 
اوستيناى  به  يا  و  گرديده  آواره  جنوبى  اوستيناى 

شمالى كوچ نمودند.
در سال 1992 بر مبناى يك آتش بس ميان طرفين 
نظامى  نيروهاى  از  مركب  صلح"  "نيروى  يك 
مستقر  منطقه  در  اوستينائى  و  روسى  گرجى، 
همه  يك  جريان  در   2006 فوريه   12 در  گرديد. 
گرجستان  از  جدائى  به  رأى  اهالى  اكثريت  پرسى، 
جنوبى  اوستيناى  حاكمين  دادند.  استقالل  اعالم  و 
تركيبى است از زمين داران بزرگ، باندهاى مافيائى 
دولت  با  بند  يك  و  هزار  با  كه  سياست مدارانى  و 
روسيه و باندهاى مافيائى روسى در ارتباط نزديك 
جنگ،  موقتى  پايان  با  و  اوت   26 در  دارند.  قرار 
شناسائى  فرمان  روسيه  جمهور  رئيس  مدودف 
كشورهاى  مثابه  به  را  ابخازى  و  جنوبى  اوستيناى 

كه  خواست  متحدينش  از  و  نموده  امضاء  مستقل، 
اقدام به شناسائى آنها نمايند.

فروپاشى  از  بعد  بالفاصله  گرجستان  جمهورى 
شوروى در سال 1991 اعالم استقالل نمود. شش 
اوستيناى  اهالى  اكثريت  دارد.  جمعيت  نفر  ميليون 
چارچوب  در  ماندن  موافق  ابخازى  و  جنوبى 
پيوستن  يا  و  استقالل  خواستار  و  نبوده  گرجستان 
رئيس  اولين  شواردنازه  بودند.  روسيه  جمهورى  به 
جمهور گرجستان كه متمايل به  روسيه بود، توسط 
و  مالى  پشتيبانى  با  و  صورتى  مخملى  انقالب  يك 
معنوى دولت هاى امپرياليستى غرب سقوط كرده و 
غرب  امپرياليستى  دول  متحد  مثابه  به  ساكاشويلى 
قدرت را در دست گرفت. بالفاصله بازار مشترک 
گرجستان  با  را  خود  اقتصادى  مناسبات  اروپا 
گسترش داده و امپرياليسم آمريكا اقدام به بازسازى 
نمود.  نظامى  تجهيزات  ارسال  و  گرجستان  ارتش 
چندين  فاصله  همين  در  گرجستان  نظامى  بودجه 
برابر گشته و درياداران آمريكائى به آموزش ارتش 
گرجستان پرداختند. برخى منابع تعداد متخصصين 
با  كرده اند.  ذكر  نفر  هزار  بر  بالغ  را  آمريكا  نظامى 
تجاور آمريكا و متحدين اش به عراق، گرجستان نيز 
اقدام به ارسال بالغ بر دو هزار نفر از نيروهاى ويژه 
خود به عراق نموده  و پس از آمريكا و انگليس در 
امسال  جون  ماه  اواسط  در  گرفت.  قرار  سوم  مقام 
يك مانور مشترک دوهفته اى تحت نام "پاسخ فورى 
گرجستان،  آمريكا،  كشورهاى  از  متشكل   "2008
اوستيناى  مرز  در  آذربايجان  و  ارمنستان  اوكرائين، 

جنوبى به عمل آمد. 
از گرجستان سه لوله نفت و گاز عبور مى كند كه 
حمل و نقل انرژى درياى خزر، آذربايجان، قزاغستان 
اروپا  به  ايران  و  روسيه  از  مستقل  را  تركمنستان  و 
به  تبديل  قفقاز  روند  اين  در  مى سازد.  پذير  امكان 
منطقه اى گرديده است كه آكتورهاى محلى در پيوند 
و  اروپا  آمريكا،  امپرياليستى  بلوک  سه  با  تنگاتنگ 
روسيه در تبانى و رقابت با يكديگر به صف آرائى 
پرداخته اند. طرفين درگير در اين مناقشه بى پروايانه 
پنجه هاى خونين خويش را به نمايش مى گذارند، 
چه آن لحظه اى كه با دستكش هاى انقالبات مخملى 
پنجه هاى  با  كه  زمان  آن  چه  و  مى آيند  صحنه  به 
آهنين به مصاف يكديگر  شتافته و آنچه را كه در 

هر دو حالت به ارمغان مى آورند، نمايش 
درنده خوئى جوهر سرمايه دارى و تصاوير 

گرجستان
دفاع از تماميت ارضى؟

دفاع از حق تعيين سرنوشت؟
و يا تقسيم مجدد جهان؟

نصرت تيمورزاده
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كه  مردمى  و  سوخته  خانه هاى  و  شهرها 
با  و  شده  آواره  هزار  صدها  مقياس  در 
چشمان از حدقه درآمده الشه هاى سوخته 

عزيزان شان را به گورستان حمل مى كنند.
در بخشى از اطالعيه اى كه "حزب نوين كمونيست 
ميخوانيم:  است  داده  انتشار  مورد  اين  در  رمانى" 
بين  رقابت  چارچوب  در  بايد  را  كنونى  «جنگ 
بدين  ديد.  امپرياليستى  مختلف  بندى هاى  بلوک 
جهت  امپرياليستى  بزرگ  قدرت هاى  كه  معنى 
مى كنند.  مبارزه  شديدا  جهانى  و  منطقه اى  هژمونى 
قدرت  كاهش  از  حركت  با  آمريكا  امپرياليسم 
اتحاد  فروپاشى  از  ناشى  روسيه  نوين  سرمايه دارى 
جماهير شوروى گام هاى بزرگى را جهت برقرارى 
سلطه خويش بر بالكان، خاورميانه، قفقاز و آسياى 
در  آنها  است.  برداشته  اخير  سال هاى  در  مركزى 
حد  تا  و  كرده  بمباران  را  يوگوسالوى  سال 1999 
و   2001 سال هاى  در  رفتند.  پيش  كوزوو  جدائى 
2003 به ترتيب افغانستان و عراق را اشغال نمودند. 
در گرجستان كودتاى مخملى بر عليه شواردنازه را 
خود  متحد  مثابه  به  را  ساكاشويلى  و  داده  سازمان 
بازار  در  عضويت  دنبال  به  كه  رسانيدند  قدرت  به 
در  روسيه  آن  موازات  به  مى باشد.  ناتو  و  مشترک 
از  ناشى  بحران  به  كه  گرديده  قادر  اخير  سالهاى 
فرو پاشى خود خاتمه داده و در نتيجه عروج يك 
سازد.  ممكن  را  كالن  سرمايه داران  از  جديد  طبقه 
اين طبقه جديد به مانند همپالگى هايش در آمريكا 
مرزهاى  از  خارج  به  را  خود  نفوذ  مى كند  كوشش 
روسيه گسترش داده و در نتيجه روسيه نقش بزرگى 
روسى  سرمايه داران  است.  يافته  سرمايه  صدور  در 
را  دوم  مقام  جهانى  اركستر  در  نمى خواهند  ديگر 
ولع  با  آنها  گيرند.  قرار  آمريكا  سر  پشت  و  داشته 
عروج  خويشند.  سلطه  گسترش  دنبال  به  تمام 
سال هاى  در  روسيه  انرژى  با  و  نوين  سرمايه دارى 
طبقه  يك  آمدن  ميدان  به  از  روشنى  برهان  اخير 
جديد سرمايه دارى جهانى است كه رؤياى تسلط بر 
جهان را دارد. ار آنجائيكه سرمايه داران آمريكائى نيز 
آقائى بر جهان را سهم خود مى دانند و لذا چاره اى 
شاهد  ندارند. ما  يكديگر  برابر  جز صف آرائى در 
اوضاعى هستيم كه سرمايه جهانى مجددا جهان را 

به جانب پرتگاه نابودى مى كشاند…».
يوريچ، سخنگوى"شوراى همكارى جنبش كارگرى 
كرد:  اعالم  مطبوعاتى  مصاحبه  يك  در  اوكرائين" 
«يوشچنكو، رئيس جمهور اوكرائين به طور واقعى 
از  بخشى  لذا  و  است  گرجستان  متحد  رسمى  و 
چنانچه  اوست.  عهده  به  جنگ  اين  مسئوليت 
گرجستان  به  نظامى  وسيع  كمك هاى  اوكرائين 
به  را  خود  ارتش  نمى توانست  گرجستان  نمى كرد، 
اوستيناى جنوبى گسيل دارد. اين جنگ نشان روشن 
تشديد تضاد بين امپرياليست ها و ناتوانى آنان جهت 

حل اين مناقشه بود…».
در  درگير  آكتورهاى  تبهكارانه  نيات  ترفندى  هيچ 
بلوک  كند.  پوشى  پرده  نمى تواند  را  مناقشه  اين 
امپرياليستى غرب كه با وجدان راحت يوگوسالوى 
مى نمود  اشغال  را  افغانستان  مى كرد،  بمباران  را 
امرى  تنها  به  مى كشيد،  توبره  به  را  عراق  خاک  و 
اين  استقالل  و  ارضى  تماميت  نمى داد  اهميت  كه 

ارتش  كه  لحظه اى  آن  كه  همچنان  بود.  كشورها 
مهاجم روس، چچن را به خاک و خون مى كشيد، 
پشيزى هم براى حق تعيين سرنوشت مردم چچن 
آمريكا  پرچم هاى  كه  حالى  در  نبود.  قائل  ارزش 
زدن هاى  كف  ميان  در  و  كوزوو  برفراز  آلمان  و 
در  احتزاز  به  يافته"  "استقالل  كوزووى  سردمداران 
مى آمد، مشاور نظامى كاخ سفيد اعالم كرد: «جنگ 
كه  است  ناتو  آينده  جنگ هاى  درآمد  پيش  كوزوو 
كيلومتر  هزاران  فاصله  در  و  جنگ  اين  ادامه  در 
دورتر از كوزوو به پيش برده خواهد شد…». همان 
زمان پوتين با وضوح هرچه تمام تر اعالم كرد كه: 
«غرب با دو معيار متفاوت برخورد كرده و اوستيناى 
جنوبى و ابخازى را به رسميت نمى شناسد. و اين 
يك مسئله كوچكى نيست و البته ما اين كار را به 

پيش خواهيم برد…».
پرده،  پس  در  ناعادالنه  جنگ  اين  طرفين  واقع  در 
آماده  افروزى  آتش  جهت  را  الزم  تداركات  تمام 
جهت  مناسب  زمان  انتخاب  مسئله،  بودند.  نموده  

واگذارى صحنه به ژنرال هاى نظامى بود.
ترديدى نبايد داشت كه اين جنگ مقدمه جنگ هاى 
آينده در منطقه قفقاز چه در حوزه اقتصادى و چه 

در حوزه نظامى خواهد بود. 
قفقاز يك كانون كليدى جهت تسلط بر انتقال انرژى 
نزديك  و  خاورميانه  در  نظامى  هژمونى  كسب  و 
و  اروپائى  آمريكائى،  نفتى  كنسرن هاى  مى باشد. 
روسى دور از چشم رقيبان در حال ساختن راه هاى 
سفاحت  اين  البته  صد  هستند.  انرژى  نقل  و  حمل 
محض خواهد بود چنانچه تصور شود كه اين رقابت 
اقتصادى و مناقشات نظامى منتج از آنها محدود به 

همين منطقه خواهد بود. 
ارسال  از  ممانعت  عنوان  تحت  روسيه  امپرياليسم 
اسلحه به گرجستان، ناوگان مستقر در درياى سياه 
را كه مجهز به موشك هاى با كالهك  اتمى هستند 
به جانب گرجستان به حركت درآورده است. آمريكا 
در  گرجستان  ويژه  نيروى   2000 از  بزرگى  بخش 
گرجستان  به  خود  نظامى  هواپيماهاى  به  را  عراق 
حوزه  در  خود  دريائى  تحركات  به  و  داده  انتقال 
خليج فارس وسعت بخشيده است. بر مبناى سايت 
اينترنتى اسرائيلى debka.com نزديك به هزار نفر 
مستقر  گرجستان  در  اسرائيلى  نظامى  مستشاران  از 
گشته اند كه مى توانند در خدمت تهديدات اسرائيل 
بر عليه ايران قرار گيرند. در همين زمان امپرياليسم 
آمريكا فرصت را غنيمت شمرده و قرارداد استقرار 
"سپر موشكى" خود در لهستان را به امضاء رساند. 

حاكمين لهستان عوامفريبانه مدعى شدند كه لهستان 
از طريق دريافت كمك از آمريكا و ناتو يك چتر 
حفاظتى بين خود و همسايه قدرتمندش روسيه به 
وجود آورده است، ولى واقعيت اين است كه اين 
"سپر موشكى"، يك سيستم تهاجمى تعبيه شده از 

جانب امپرياليسم آمريكا در تقابل با روسيه است.
در حالى كه لهستان و كشورهاى بالتيك در اردوى 
اروپا  امپرياليستى  كشورهاى  گرفتند،  قرار  آمريكا 
در تبانى و رقابت با آمريكا هر يك به دنبال منافع 
خويش هستند. از جانبى آنها وابسته به نفت و گاز 
وارداتى از روسيه بوده و آن را در اتخاذ سياست ها 
از  مى دهند،  قرار  توجه  مورد  تاكتيك هايشان  و 

اس ه س نشر
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جانب ديگر آنها نيز به دنبال گسترش نفوذ خويش 
در منطقه استراتژيكى قفقاز بوده و ناتو آن سازمانى 
است كه بايد در خدمت اين گسترش قرار گيرد. اين 
امر اما در تضاد با منافع امپرياليستى روسيه است كه 
منطقه قفقاز را جزو حياط خلوت خويش به حساب 
مى آورد. امپرياليست هاى غربى و به خصوص آمريكا 
كشورهاى  ورود  جهت  زيادى  كوشش هاى  آلمان  و 
منطقه قفقاز به ناتو به عمل مى آورند. در مقابل روسيه 
به روشنى اعالم كرده است كه اين امر را به مثابه يك 
اقدام تحريك آميز بر عليه روسيه به حساب آورده و 
به مقابله برخواهد خاست. هر چند كه قدرت نظامى 
روسيه با فرو پاشى اتحاد جماهير شوروى تضعيف 
گرديده است، ولى نبايد به آن كم بها داد. روسيه به 
مثابه يك قدرت اتمى نيرومند همچنان رقيب بالقوه 
نظامى امپرياليست هاى آمريكائى و اروپائى است. در 
اعالم  آشكار  طور  به  روسيه  فدراسيون  امنيتى  طرح 
خود  اتمى  تسليحات  فدراسيون  اين  كه  است  شده 
مقابل  در  كه  نمايد  تقويت  بايد  اى  درجه  آن  تا  را 
هرگونه تهاجمى از جانب يك كشور و يا بلوكى از 
كشورها بتواند به مقابله برخاسته و صدمات اساسى 

به مهاجمين وارد سازد.
هر  وضوح  با  گرجستان  در  آسا  برق  جنگ  وقوع 
چه تمام تر نشان داد كه تضادهاى موجود در جهان 
مى توانند به سرعت به نقطه انفجارى برسند، به ويژه 
اگر بحران اقتصادى جارى نظام سرمايه دارى و رقابت 
آن  به  را  بين المللى  كنسرن هاى  بين  زندگى  و  مرگ 
اضافه نمائيم. دفاع از تمايمت ارضى و مبارزه جهت 
گشته اند كه  مقوالتى  سرنوشت تبديل به  حق تعيين 
نه راه حل  امپرياليستى، بلكه به طور روشن راه حل 
تماميت  از  دفاع  لواى  تحت  مى طلبند.  سوسياليستى 
ارضى اقليت هاى ملى سركوب مى گردند، و به بهانه 
مبارزه جهت حق تعيين سرنوشت خويش، بورژوازى 
ملت تحت ستم سلطه اقتصادى و سياسى خويش را 

تحكيم ميبخشد. 
و  جنگ  ضد  جنبش  و  مترقى  بشريت  مقابل  در 
بيش از همه طبقه كارگر جهانى و نيروهاى انقالبى 
عليه  شكوهمند  پيكار  از  غير  گزينه اى  سوسياليستى 
جنگ افروزى دول امپرياليستى و آفريدن جهانى نو 

موجود نيست.
5 سپتامبر 2008



"يهودى در كشورهاى ديگر با يهودى در فلسطين 
اشغالى فرق مى كند. همه يهوديانى كه در فلسطين 
همان  حكم  در  شده اند  داده  اسكان  اشغالى 
سربازان و اجزاء رژيم غاصب هستند و برخورد 
با آنها همانند برخورد با سربازان اسرائيلى است." 

(1) خمينى
و  جمهور  رئيس  معاون  مشائى،  رحيم  اسفنديار 
گردشگرى،  و  فرهنگى  ميراث  سازمان  سرپرست 
امامش، در تاريخ 19 ژوئيه   امسال  عليرغم فتواى 
گفت: "ايران، امروز با مردم آمريكا و اسرائيل دوست 

است و هيج ملتى در دنيا دشمن ما نيست."(2)
اين سخنان درست در روزى بيان شد كه مذاكرات 
هسته اى ايران و اتحاديه  اروپا در ژنو در جريان بود 
و براى نخستين بار ويليام برنز W Burns، معاون 
رسمى  نماينده   عنوان  به  آمريكا،  خارجه   وزارت 

آمريكا، در آن حضور داشت. 
بعد از پخش سخنان ياد شده 200 نماينده  مجلس 
را  معاونش  خواستند  نژاد  احمدى  از  نامه اى  طى 
اين  نيز  كيهان،  سردبير  شريعتمدارى،  كند.  بركنار 
خواست را تكرار كرد و آيت اهللا صانعى نيز همين 
مطالبه را مطرح نمود. الريجانى، رئيس مجلس، نيز 
در اين مورد چنين گفت: «چنين سخنانى در شرايط 
فعلى كشور سنجيده نبود.» [يعنى در شرايط ديگر 
به  توجه  با  مجموع  در  باشد].  سنجيده  تواند  مى 
فتواى جنايتكارانه  خمينى در مورد ساكنين اسرائيل 

مخالفت ها عليه آقاى معاون بسيار ناچيز بود. 
احمدى نژاد، كه به دست بوسى شهره است، بجاى 
طرد كردن معاونش در سفر تركيه او را بهمراه خود 
برد؛ به هنگام پرتاب موشك ماهواره بر "سفير اميد" 
او را در كنار خود داشت و در يك سخنرانى در 11 
رفتار  كرد.  تاييد  را  معاونش  سخنان  تلويحا  اوت  
از  سخن  همان  تكرار  و  بوس  دست  اين  گفتار  و 
جانب رحيم مشائى در نامه ئى به مجلس و در مقابل 
مقاماتى  جانب  از  او  كه  اينست  نشانه   خبرنگاران 
قدرتمند  مامور بيان اين مسئله بوده  است. پشتيبانى 
بى سابقه  خامنه اى در دوم شهريور از دولت احمدى 
نژاد (شامل رحيم مشائى) مى تواند تاييد كننده  اين 

نظر باشد. 
دسترسى  حاكمان  درونى  اطالعات  به  كه  ابطحى 
است:  كرده  نظر  اظهار  چنين  مورد  اين  در  دارد 
«مى گويند، كه به دولت براى رابطه با آمريكا گفته اند 

كه راه آمريكا از تل آويو مى گذرد». 
كى اين پيام را رسانده است؟ امير محبيان، سردبير 
برخى  «در  نوشت:  چنين  مورد  اين  در  رسالت، 
محافل گفته مى شود اظهارات اخير اسفنديار رحيم 
مشايى درباره دوستى با مردم اسرائيل ناشى از سفر 
اخير هوشنگ امير احمدى به ايران بوده است. در 
آقاى  سفر  تبعى  اثرات  كه  مى شود  گفته  محافلى 
اين گونه  پيام هائى  ارسال  اميراحمدى،  هوشنگ 
به  مشايى  وساطت  با  اميراحمدى  هوشنگ  است. 

ايران آمده بود.»

بعنوان  احمدى،  امير  هوشنگ  از  نقل  به  نت  پيك 
نژاد  «احمدى  نوشت:  آمريكا،  و  ايران  بين  پيامبر 
سياست  يك  نه  و  است  سياسى  روشنفكر  يك  نه 
مدار روشنفكر، اما شجاعت ايشان به همراه مردمى 
بودنش ايشان را از آقايان هاشمى و خاتمى متمايز 
پردازى  نظريه  خاتمى  آقاى  حاليكه  در  مى كند. 
مى كرد و حرف هاى قشنگ مى زد، آقاى احمدى 
نژاد كمتر فكر مى كند و بيشتر عمل مى كند. براى 
از  تعريف  و  تمجيد  ضمن  خاتمى  آقاى  مثال، 
آنان  با  نمى توانست  يا  نمى خواست  آمريكائيان، 
آقاى  حاليكه  در  بزند  را  رابطه  مشكل  حل  حرف 

احمدى نژاد دقيقا عكس اين كار را كرده است».

انعكاس سخنان رحيم مشائى در خارج:
مطبوعات  و  تلويزيون ها  راديو-  خبرگزارى ها، 
نكردند.  گزارش  را  سخنان  اين  رسمى  خط  بزرگ 
رحيم  مخالفين  مواضع  بيشتر  نيز  اسرائيل  در 
بى.بى.  قول  به  گرفت.  قرار  تاكيد  مورد  مشائى 
سخنان  براى  كه  كرده  اعالم  اسرائيل  «دولت  سى: 
موضع  و  نيست  قائل  اعتبارى  مشايى  رحيم  آقاى 
قلمداد  ايران  رسمى  نظر  را  نژاد  احمدى  محمود 
مى كند.» (3) تحليال مى توان گفت اين مطلب كه 
شناسائى غيرمستقيم اسرائيل را در خود نهفته دارد، 
يك  بعنوان  خاورميانه  و  غرب  سياسى  محافل  در 
به  نمى دانند.  كافى  آنرا  اما  شده،  تلقى  مثبت  گام 
دهان  از  بايد  اسرائيل  غيرمستقيم  شناسى  رسميت 
آخوندى درآيد كه در اليت مذهبى ايران و حداقل 
در بازار تهران ريشه  قدرتمندى داشته باشد. رحيم 
مشائى ها و احمدى نژادها كارگزارانى هستند كه نه 
در ميان سرمايه داران ريشه  دارند و نه در ميان اليت 
داراى  نيز  نظامى  اليت  ميان  در  حتى  آنها  مذهبى. 
عدم  اينكه  به  توجه  با  اما  نيستند.  محكمى  پايگاه 
مذهبى   – ايدئولوژيك  امر  يك  اسرائيل  شناسائى 
براى رژيم مى باشد، همين حد از عقب نشينى نيز 
بوجود  حكومت  اركان  در  كه  است  تزلزلى  نشانه  
آمده است. آنچه در اين مدت كوتاه و پس از اداى 
آن سخنان ديده  شده افزايش فشارها بر جمهورى 
اسالمى براى عقب نشينى بيشتر و دست زدن به يك 

سازش آشكار است. 
سازش؟ سازش چرا؟

بورژوائى  رژيم  يك  اسالمى  جمهورى  رژيم 
غيرمتعارف و يك پديده  دوران گذار است. حكمت 
سركوب  انقالب،  از  پس  دوران  در  آن  وجودى 
انقالب بود كه آنرا با درندگى و بى پرنسيپى تمام 
به انجام رساند. پس از آن اين حكومت مى بايست 
پروسه اى را شروع مى كرد تا  جاى خود را به يك 
رژيم متعارف بدهد. جنگ ايران و عراق اين پروسه 
را به عقب انداخت. با پايان جنگ در تابستان 1367 
(اگوست 1988) و شكست حقارت آميز نيروهاى 
اسالمى  جمهورى  وجودى  حكمت  ايران  مسلح 
برتر  جايگاه  تا  كوشيد  رژيم  پس  آن  از  شد.  تمام 

ايران در منطقه را از طريق هسته اى شدن تثبيت كند 
بورژوازى  گرداند.  خود  وجودى  حكمت  اين را  و 
ادغام  براى  راهش  طريق  اين  از  بود  قرار  كه  ايران 
در بازار جهانى، به عنوان يك طرف برابر،  هموار 
گردد اين پروسه را به شدت گران و خطرناک يافت 
و كوشيد تا از طريق جنبش 2 خرداد و تعليق غنى 
سازى با غرب سازش كند و جمهورى اسالمى را از 
صورت رژيمى كه در خدمت آن است به صورت 
حكومت خود درآورد.(4) عوامل چندى آن پروژه 
يك  برآمد  آنها  از  يكى  كه  كشاند  شكست  به  را 
جنبش كارگرى سوسياليست، تحركات جنبش زنان 
سكوالر، شكوفه كردن يك جنبش دانشجوئى چپ 
كشاندن  سازش  به  براى  طلبان  اصالح  ناتوانى  و 
نژاد  احمدى  دولت  بود.  كردستان  انقالبى  جنبش 
حاصل آن شكست است كه با اتكا به سپاه و بسيج 
و  براى سركوب جنبش هاى نامبرده و ساكت كردن 
مردم و با شعارهاى پوپوليستى به ميدان آورده شد. 
كرد  تالش  دوباره  طريق  اين  از  اسالمى  جمهورى 
تا  از طريق دستيابى به قدرت هسته اى به اصطالح 
نژاد  احمدى  نظرهاى  اظهار  شود.  منطقه  ابرقدرت 
عليه اسرائيل به عنوان نيروى نظامى برتر منطقه در 
باعث  عواملى  اما  مى يابد.  معنا  نيز  چارچوب  اين 
صاحب  سرمايه داران  و  حاكمان  از  بعضى  تا  شده 
توان  به  دسترسى  كه  برساند  نتيجه  اين  به  را  نفوذ 
هسته اى براى جمهورى اسالمى بسيار پر هزينه و 
عقالى  كه  مى رسد  نظر  به  بود.  خواهد  خطرناک 
دست  مورد  اين  در  تا  رسيده اند  نتيجه  اين  به  قوم 
از  يكى  مشائى  رحيم  سخنان  بزنند.  سازش  به 
بروزات اين سازش است. چه عواملى زمينه ساز اين 

سازشند؟
عوامل تاثير گزار:

الف: اقتصاد:
محاصره  اقتصادى سازمان ملل و نيز تشديد محاصره  
اقتصادى ايران توسط آمريكا تاثيرات زيانبار خود را 
در  پول  المللى  بين  صندوق  است.  گذاشته  بجاى 
گزارشى، كه 14 اوت 2008 منتشر كرد، نوشت كه 
محاصره  اقتصادى ايران اقتصاد اين كشور را ضعيف 
كرده است. طبق اين گزارش سرمايه گذاران خارجى 
از سرمايه گذارى در ايران خودارى كرده و پرداخت 
پول و مسايل مالى ايران دچار مشكل شده اند. طبق 
اين گزارش سود سه بانك دولتى چنان صدمه ديده 
حساب  به  جديد  سرمايه   شده  ناچار  حكومت  كه 

آنان بريزد.
بعضى از كاربدستان در حكومت همچون الريجانى 
به تاثيرات زيانبار محاصره  اقتصادى روى اقتصاد و 
گذران مردم انگشت گذاشته اند. او زياد شدن تورم، 
عدم كاهش نرخ بيكارى و گرانتر شدن اقالم مورد 
دانسته  اقتصادى  محاصره   تبعات  از  را  زندگى  نياز 

است.
براى مستدل كردن اين واقعيت مى توان به 

موارد زير اشاره كرد:
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فريدون ناظرى

دوستى با مردم اسرائيل؟ دم خروس كجاست؟



ژوئيه    10 در  توتال  نفتى  بزرگ  شركت 
2008 قرارداد خود با ايران را ملغى كرد. 
شركت ملى نفت ايتاليا نيز كه از سالها پيش 
در صنعت نفت و گاز ايران فعال بود خود را كنار 
غربى  كمپانى هاى  بزرگترين  دو  اين  است.  كشيده  
بود كه  ريسك سرمايه گذارى در ايران را پذيرفته 
بودند. خروج اينان  سبب خواهد شد تا شركت هاى 
بزرگ در صنعت نفت و گاز سرمايه گذارى نكنند. 
هر  از  پيش  شركت ها  اين  سرمايه گذارى  عدم 
و  اسالمى  جمهورى  دسترسى  عدم  معناى  به  چيز 
سرمايه داران ايرانى به تكنولوژى پيشرفته در عرصه  
شركت ها  اختيار  در  منحصرا  كه  است  گاز  و  نفت 

بزرگ نفتى مى باشد. 
شركت هاى  توتال  فرانسوى  شركت  از  گذشته 
آسيائى نظير كمپانى ها و بانك هاى چينى، مالزيائى  
و سنگاپورى قراردادهاى خود با ايران لغو كرده اند. 
براى مثال در اوايل سال  2008 شش بانك اصلى 
تعليق  حالت  به  را  ايران  با  خود  حساب هاى  چين 
از  و  شركت  چند  تا  شد  سبب  همين  درآوردند. 
جمله يك كمپانى بزرگ اتومبيل سازى چين قرارداد 
300 ميليون يوروئى خود با ايران خودرو را ملغى 
كند. بدتر از همه لغو قرارداد 16 ميليارد دالرى يك 
شركت چينى براى استحصال گاز از ميدان ها واقع 

در خليج فارس بود. 
اتكا  به  رژيم  كه  هستند  خروار  از  مشتى  البته  اينها 
تحمل  را  آنها  از  ناشى  ضررهاى  نفت  درآمد  به 
كرده  است. اما اگر ايران براى چهارمين بار (5) از 
طرف سازمان ملل دچار تحريم شود اين بار تحريم 
احتماال شامل سرمايه گذارى در صنعت گاز مايع (6) 
و جلوگيرى از وارد كردن فرآورده هاى نفتى تصفيه  
شده و مخصوصا بنزين توسط رژيم خواهد شد. در 
ارديبهشت 1378مصرف روزانه  بنزين در ايران 65 
ميليون ليتر بود كه فقط  45 ميليارد ليتر آن در داخل 
توليد شد و بقيه از خارج وارد گرديد. جلوگيرى از 
واردات بنزين، كه مصرف آن رو به افزايش است، 
بياد  بايد  زد.  خواهد  ايران  اقتصاد  به  بزرگى  ضربه  
آورد كه سومين تحريم سازمان ملل حق بازديد و 
متوقف كردن هواپيماها و كشتى هائى را صادر كرده 
است كه كاالهاى ممنوعه را حمل مى كنند. حادثه  
گرجستان در 8 تا 12 اوت فعال ايران را از زير فشار 
خارج كرده و تصويب چهارمين قطعنامه را به تاخير 
انداخته است. اما به نظر مى رسد كه اين امر كامال 

موقتى خواهد بود. 
حربه   بعنوان  جنگى  (تبليغات  نظامى  ب: 

فشار): 
اطالعات موجود شكى باقى نگذاشته اند كه آمريكا 
و اسرائيل مدتهاست كه خود را براى حمله  نظامى 
مراحل  دارد  آمادگى  اين  و  مى كنند  آماده  ايران  به 
پايانيش را مى گذراند. حكومت هاى بريتانيا و آلمان 
نيز در اين مورد دارند كمك مى كنند. گزارش هاى 
سيمور هرش، روزنامه نگار شجاعى كه به منابع معتبر 
و دست اول دسترسى دارد، تاييد كننده  گزارشات 
بسيار ديگرى است كه در اين مورد پخش شده است. 
رزمايش هوائى اسرائيل كه در هفته  نخست ژوئن 
اسرائيل  كه  شد  تلقى  مانورى  گرفت  انجام   2008
ايران  هسته اى  تاسيسات  به  احتمالى  حمله  براى 

حكومت  رسمى  خبرگزارى  هوا،  شين  داد.  انجام 
چين، در 25 ژوئن 2008 نوشت: «مقامات پنتاگون 
تاكيد كرده اند كه نقشه هاى حمله  به مراكز هسته اى 
ايران به روز شده اند. تاكنون 40 هدف، شامل نطنز 
 .... شده اند.  شناسائى  هوائى  حمله   براى  بوشهر  و 
جمهورى  رياست  تغيير  از  قبل  مى خواهد  اسرائيل 
تكليف ايران روشن شود». تكميل محاصره  دريائى 
ايران در جنوب نيز از نشانه هاى بارز اراده  حاكمان 
آمريكا در حمله به ايران، در صورت لزوم، است. 
كارشناسان نوشته اند كه اين عمل در عرف بين المللى 

به معناى اعالم جنگ است. 
نوع  از  عيار  تمام  حمله   يك  امكان  هنوز  اگرچه 
با  مى رسد،  نظر  به  محتمل  غير  عراق  و  افغانستان 
فشار  خاطر  به  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  اينهمه 
مراكز  بعضى  اسالمى  جمهورى  بر  ملموس ترى 

هسته اى و نظامى آن مورد حمله  هوائى قرار گيرد.
اين واقعيات سبب شد تا فرمانده  سپاه در 26 ژوئن 
ايران  به  نظامى  حمله   احتمال  شدن  تر  جدى  از 

سخن بگويد. 
موقعيت كنونى جهان

ملل،  سازمان  در   (7) وتو  حق  صاحب  كشور  پنج 
عليرغم اختالفات شديدى كه دارند، متحدا مخالف 
اين هستند كه جمهورى اسالمى اين قدرت فنى را 
اتمى  بمب  آينده  در  يا  و  حاضر  زمان  در  كه  بيابد 
توليد كند. حتى پوتين، نخست وزير و مرد قدرتمند 
گرجستان  جريان  وقوع  از  پس  روسيه،  در  حاكم 
آشكارا گفت كه روسيه بر اساس "منافع ملى" خود 
مخالف دستيابى ايران به سالح هسته اى است و در 
اين مورد به همكارى خود با غرب ادامه خواهد داد. 
چين نيز هرگز حاضر نيست دسترسى به بازارهاى 
عظيم آمريكا را به خاطر جمهورى اسالمى به خطر 
شرايطى  اين مورد  در  كشورها  اين  اتحاد  بياندازد. 
ايران  حكومت  براى  مخاطره آميز  و  سخت  بسيار 
ليبى  شمالى،  كره  برداشتن  دست  مى كند.  ايجاد 
نشان  خود  اتمى  پروژه هاى  از  جنوبى  آفريقاى  و 
دشوار  شدت  به  مخاطراتى  چنان  قبول  كه  مى دهد 
منطقه  در  آمريكا  دولت  استراتژى  به  توجه  است. 
نشان  را  دشوارى  اين  عمق  آن  پايه اى  منافع  و 

مى دهد.
آمريكا و خاورميانه  بزرگ:

اولين چاه نفت ايران كه در سال 1908 فوران كرد 
جنگ  در  وقتى  كرد.  خاورميانه  متوجه  را  آمريكا 
جهانى اول انگليس با تعويض سوخت كشتى هاى 
و  سرعت  بر  نفت  به  سنگ  ذغال  از  خود  جنگى 
كشتى هاى  جا  همه  در  و  افزود  آنها  مانور  قدرت 
جنگى آلمان را در هم كوبيد، كشورهاى خاورميانه 
و  مهم  جايگاهى  آمريكا  خارجى  سياست  در 
گذشته  قرن  و 30  دهه هاى 20  در  و  يافتند  مهمتر 
تاكنون  زمان  آن  از  شد.  استراتژيك  جايگاهشان 
و  عميق تر  مهم تر،  وسيع تر،  استراتژيك  توجه  اين 
داشته  ويژگى هائى  دوره  هر  در  و  شده   پيچيده تر 
است. حضور نظامى وسيع آمريكا در منطقه شاهد 

اين مدعاست. 
حمله به عراق:

حمله  عراق  به  بلر  دولت  كمك   به  بوش  دولت 

كردند تا به قول خودشان:
آنها  قول  به  زيرا  كنند،  سركوب  را  تروريسم   .1
حكومت بعث با القاعده در تماس بود و از اينطريق 

در حادثه  11 سپتامبر 2001 شركت داشت.
سالح هاى  داراى  آنها  قول  به  بعث  حكومت   .2
مستقيما  را  اروپا  و  اسرائيل  كه  بود  جمعى  كشتار 
در برد داشتند و منافع استراتژيك آمريكا را به خطر 

انداخته بودند.
3.دموكراسى به خاورميانه بياورند. 

بعث  ديكتاتورى  و  ارتجاعى  حكومت  اينكه 
القاعده  با  يا  و  بوده   جمعى  كشتار  سالح  داراى 
در تماس بوده باشد دروغ محض بود. جنگ عليه 
تعبير  به  دموكراسى  مسئله   و  اسالمى  تروريسم 
كنسرواتيوهاى جديد البته امورى واقعى بودند، اما 
هيچكدام دليل اصلى حمله به عراق نبودند. جنگ 
حكومت  و  سرمايه داران  كه  شيعه  تروريسم  عليه 
نوع  تروريسم  نيز  و  داشت  سر  پشت  در  را  ايران 
مخصوصا  و  خليج  در  سرمايه دارنى  كه  آن  تسنن 
به  ربطى  مى كردند  پشتيبانى  آن  از  عربستان  شيوخ 
دموكراسى  مسئله   مى ماند  نداشت.  بعث  حكومت 
كه در دست سياست مداران آمريكائى مورد استفاده  
پايه اى ترين  در  دارد.  گوناگونى  سوءاستفاده هاى  و 
سطح و در خاورميانه مى توان به امر زير اشاره كرد. 
شده اند  متوجه  آمريكا  سياستمداران  كه  دهه هاست 
كه حكومت هاى خاورميانه و بويژه كشورهاى نفت 
خيز عرب از پايگاه طبقاتى قابل توجهى برخوردار 
خيزش هاى  برابر  در  را  آنها  مسئله  اين  و  نيستند 
توده ئى به شدت شكننده مى كند. دموكراسى براى 
در  بورژوا  طبقه   بيشتر  كردن  سهيم  معناى  به  آنها 
حكومت هاست.  اين  پايه هاى  تحكيم  و  قدرت 
تحقق اين مسئله نيز از حمله به عراق نمى گذشت 

و نمى گذرد. پس داليل حمله به عراق چه بود؟
 

كسب دوباره  هژمونى و حفاظت آن:
هژمونى با قدرت اقتصادى و نظامى بدست مى آيد. 
هژمونى اقتصاد آمريكا به معناى توان آن كشور در 
تعيين شرايط و اختيارات سرمايه هاى مالى، تبادل كاال 
و خدمات در سطح جهانى در دهه  80 مورد چالش 
قرار گرفت و اين پروسه هنوز ادامه دارد. هژمونى 
دالر بعنوان ارز الزم براى خريد نفت و الجرم يك 
ارز جهانى ابتدا در سال 2002 مورد چالشى سخت 
قرار گرفت. در اين سال حكومت بعث عراق پول 
نفت خود را به يورو مطالبه  و دريافت كرد و 6 ماه 
بعد از آن مورد حمله قرار گرفت. بنابراين يكى از 
داليل حمله به عراق جلوگيرى از قطع رابطه  دالر و 

نفت بود، اما اين دليل منحصر به فرد نبود.
رفتن  سئوال  زير  و  آمريكا  اقتصاد  تضعيف  از  پس 
(نئوكانها)  جديد  كنسرواتيوهاى   (9) دالر  هژمونى 
به اين اعتقاد رسيدند كه بايد با اتكا به توان نظامى 
خاورميانه  نفت  بر  كامل  تسلط  طريق  از  و  آمريكا 
هژمونى آمريكا و دالر آن احيا شود. حمله به عراق 
آنها  بود.  هدف  اين  تحقق  جهت  در  نخست  گام 
مسلط  عراق  بر  سرعت  به  كه  بودند  اعتقاد  اين  بر 

را  دنيا  نفت  ذخيره   دومين  كه  شد  خواهند 
يك  از  كمتر  آن  استخراج  مخارج  و  دارد 
روياى  در  آنها  است.  بشكه  هر  در  دالر 
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خواهند  خارج  اوپك  از  را  عراق  خود 
اوپك  ارزان،  نفت  فراوان  توليد  با  كرد. 
بودن  زيردست  پاشاند؛  خواهند  هم  از  را 
حاكمان و سرمايه داران عرب منطقه را (10) دوباره 
تثبيت خواهند كرد. رابطه دالر و نفت را از هرگونه 
ديگر،  كشورهاى  نمود؛  خوهند  محافظت  خطرى 
نظير چين را، مجبور خواهند كرد بر اساس شرايط 
آنها نفت مورد نياز خود را تامين كنند؛ از دسترسى 
هر كشورى در دنيا به نفت خاورميانه، بدون اجازه  
مدت هاى  براى  و  كرد  خواهند  جلوگيرى  آمريكا 
خواهند  تحميل  را  دنيا  در  آمريكا  هژمونى  طوالنى 
نمود؛ مناقشه و جنگ بين فلسطينى ها و اسرائيل را 

به نفع دومى تمام خواهند كرد. 
اين استراتژى اكنون يك كشتى به گل نشسته است. 
اشغال عراق يك تريليون (1000 ميليارد) دالر براى 
آمريكا خرج برداشته است. اقتصاد آن كشور دچار 
ركود اقتصادى عميقى شده است. ارتش آن ضربه 
خورده و رسواست و پيدا كردن نيرو و حتى مزدوران 
جنگى براى آن آسان نيست. از ميان تئوريسين ها و 
آمران حمله به خاورميانه تنى چند نظير رامسفيلد، 
وزير  نخست  بلر،  تونى  و  آمريكا  دفاع  وقت  وزير 
و  شده اند  مرخص  سرافكندگى  با  بريتانيا،  وقت 
جرج بوش، بعنوان منفورترين رئيس جمهور چند 
ماه ديگر به آنها خواهد پيوست.  تروريسم اسالمى، 
افغانستان  در  بويژه  منطقه،  بورژوازى  نهضت  اين 

تقويت شده  است.
حمله  نظامى به ايران:

انتخابات،  دوم  دور  در  بوش  حريف  كرى،  جان 
عراق  جاى  به  آمريكا  ارتش  كه  مى گفت  هميشه 
مى بايست به ايران حمله مى كرد. در مارس 2003 
به ايران حمله نشد صرفا به اين دليل كه ايران يك 
كشور دست ساخت نبود و و استراتژهاى آمريكائى 
ايران،  مردم  كه  بودند  رسيده   نتيجه  اين  به  ظاهرا 
اسالمى  جمهورى  از  عميق شان  نفرت  عليرغم 
حاضر نبودند تن به اشغال يك كشور امپرياليستى 
واقع  در  بدهند.  اسالمى  جمهورى  از  درنده تر 
سرمايه داران  استراتژى  تحقق  براى  ايران  به  حمله 
هست.  و  بوده   الزم  كامال  دولتشان  و  آمريكائى 
كه  منطقه،  سياسى  و  اقتصادى  نظامى،  واقعيات  اما 
شكست  از  پس  گرفت،  قرار  اشاره  مورد  مختصرا 
طرح هاى حاكمان آمريكا در عراق اين كشور را به 
همكارى با ديگر كشورهاى صاحب قدرت مجبور 
محاصره   و  ديپلماسى  راه  فعال  آنها  است.  كرده 
حاكمان  از  آمريكا  حاكمان  و  برگزيده   را  اقتصادى 
تا  خواسته اند  منطقه،  در  منافعشان  حافظ  اسرائيل، 
منتظر رهنمود بعدى باشند. اما عدم حمله به ايران 

داليل ديگرى هم دارد.
همكارى ايران با آمريكا سبب شده  است تا آرامشى 
است  داده  اجازه  امر  اين  گردد.  باز  عراق  به  نسبى 
در  تا  بيافتند  فكر  اين  به  آمريكائى  فرماندهان  تا 
آينده  نزديك چند هزار نيروى اشغالگر را از عراق 
افغانستان  ايران در  همكارى  بفرستند.  افغانستان  به 
همكارى  و  كشور  شمال  در  آرامش  حفظ  باعث 
جنگ ساالران آنجا به حكومت كرزاى شده است 
كه فقط بر كابل يك تسلط لرزان دارد. ايران در لبنان 
نيز  اقتصاد  عرصه   در  است.  بوده  كننده  كمك  نيز 

صندوق  و  جهانى  بانك  رهنمودهاى  هميشه  ايران 
بين المللى پول – اين ارگانهاى مالى امپرياليسم- را 
مد نظر دارد و اگر شرايط داخلى اجازه بدهد آنها 
را مو به مو اجرا خواهد كرد. ايران تهديد خود به 
تعويض دالر نفتى با يورو و ارزهاى ديگر را عملى 
نكرده است. اينها در كنار ضعف نظامى و اقتصادى 
آمريكا تهديد حمله به ايران را تا حدودى كمرنگ 

كرده است.
سازش جمهورى اسالمى و كارگران:

جمهورى اسالمى مسير سازشى را در پيش گرفته 
بزرگ  تغييراتى  رساندش  انجام  به  پروسه   در  كه 
در  آورد.  خواهد  بوجود  ايران  حكومتى  بافت  در 
بزرگ  شكاف هاى  است  ممكن  پروسه  اين  مسير 
پيش آيد كه از جانب جنبش كارگرى براى تقويت 
صفوف خود و نيز در جهت سرنگونى رژيم مورد 
و  ايران  در  موجود  حاكمان  گيرد.  قرار  استفاده 
تمام  آگاهى  واقعيت  اين  بر  غربى  امپرياليست هاى 
امنيت  حفظ  امپرياليست ها  دليل  همين  به  دارند. 
رژيم در منطقه را پذيرفته و نيز مشوق هاى اقتصادى 
جمهورى  حاكمان  خود  گرفته اند.  نظر  در  برايش 
آن  پوشش  زير  و  سركوب  تشديد  با  نيز  اسالمى 
به  و  كرده  علنى  گام  به  گام  را  پروسه  اين  دارند 
پيش مى برند. اين سركوب كه هم اكنون در اشكال 
اعدام به اصطالح اوباشان، صدور حكم اعدام براى 
فعالين حقوق بشر، سركوب فعالين جنبش كارگرى، 
دانشجوئى و زنان،  تشديد فشار بر فعالين جنبش 
مى شود  برده  پيش  به  غيره  و  كردستان  در  انقالبى 
متوجه  بايد  كارگرى  فعالين  شد.  خواهد  تشديد 
دخالت  با  پروسه  همين  ضمن  در  باشند.  نكته  اين 
ديگر  جنبش هاى  هدايت  و  كارگرى  جنبش  فعال 
توسط آن، مى تواند تماما به ضرر جمهورى اسالمى 
و  كارگرى  فعالين  شود.  تمام  ايران  سرمايه داران  و 
همه   فعالين  از  محافظت  جهت  در  هم  كمونيستى 
وظايف  مبارزه  تشديد  طريق  در  هم  و  جنبش ها 

سنگين و پيچيده اى بعهده دارند.
11 سپتامبر 2008

پاورقى ها:
(1) اين فتواى جنايتكارانه، كه االن وبال گردن رژيم 
است، براى قتل عام مردم اسرائيل (شامل نوباوگان و 
كودكان) صادر شده است. خمينى اين فتوا را براى 
كسانى صادر كرده  است كه مستاصالنه و  بر اساس 
احكام اسالم دست به عمليات انتحارى و ترور كور 
مى زنند تا به اصطالح به حكومت  اشغالگر اسرائيل 

ضربه بزنند.
(2) اين سخنان از دهان كسى درآمده است كه در 
عين حال مناسبات نزديك و دوستانه و روابط سببى 

با احمدى نژاد، رئيس جمهورى ايران، دارد. 
(3) بى بى سى 30 مرداد (20 اوت)

(4) براى بدست آوردن اطالعاتى در مورد "دولت 
به صفحات 150 -  و "دولت سرمايه دار"  سرمايه" 
139 كتاب  ايرج آذرين بنام "چشم انداز و تكاليف" 
فوريه   در  آنرا  رودبار  انتشارات  كه  كنيد  مراجعه 

2001 منتشر كرده  است.
(5) قطعنامه  سوم كه در اوايل مارس 2008 تصويب 
هاى  قطعنامه   در  مندرج  تحريم هاى  واقع  "در  شد 

را  ايران  اسالمى  جمهورى  عليه   1747 و   1737
تشديد مى  كند و اضافه بر آن، از كشورهاى جهان 
به  هوائى  و  دريايى  محموله  هاى  كه  مى  خواهد 
دليل  وجود  صورت  در  را  بالعكس  و  ايران  مقصد 
منطقى درباره ممنوعه بودن آنها، مورد بازرسى قرار 
دهند." زيدآبادى، بى بى سى 4 مارس 2008 برابر 

با 14 اسفند 1386
(6) يك شركت انرژى بزرگ سويسى بنام كمپانى 
قرار  يك  مارس  اواسط  در  الوفنبرگ  الكتريسيته 
اگر  كرد.  امضا  ايران  از  مايع  گاز  تحويل  براى 
خود  در  بندى  چنان  و  شود  صادر  چهارم  قطعنامه  
داشته باشد شركت سويسى ناچار خواهد شد قرار 

مزبور را لغو كند.
(7) اياالت متحده، روسيه، بريتانيا، فرانسه و چين 
در سازمان ملل داراى حق وتو هستند. آنها در عين 
حال قويترين كشورهاى اتمى دنيا نيز مى باشند. به 
آمريكا،  پيشين  جمهور  رئيس  كارتر،  جيمى  قول 
اتمى  بمب  هركدام 1200  روسيه  و  متحده  اياالت 
اتمى ند.  بمب  چند  داراى  بريتانيا  و  فرانسه  دارند. 

اسرائيل 150 بمب اتمى دارد.
بود  دالرى  جهان  در  پايه   پول  سال 1871  تا   (8) 
كه بر اساس هر اونس 35 دالر محاسبه مى شد. از 
 Fiat دالرى  صورت  به  آمريكا  ارز  ببعد  سال  اين 
نه  را  خود  برابرى  و  قدرت  كه  درآمد   currency
از طال كه از قانون مى گرفت. به هنگام بحران نفت 
و  ايران  شاه  با  اوپك  عضو  كشورهاى   1973 در 
صرفا  نفت  كه پول  پذيرفتند  مركز آن  عربستان در 
توسط دالر پذيرفته شود. از آنجا كه نفت مورد نياز 
شد.  عظيمى  قدرت  داراى  دالر  كشورهاست  همه  
دولت هاى آمريكائى بر اساس نياز خود و با توجه 
چاپ  كاغذى  پول  اقتصادى  مالحظات  بعضى  به 
كرده و مى كنند. زيان اين دالر كاغذى اساسا متوجه 
ناراضى  بورژوازى  است.   سلطه  تحت  كشورهاى 
عربستان  و  ايران  نظير  سلطه ئى  تحت  كشورهاى 
اين  به  معرفى "يورو"  اروپا با  ميليتانت و  اسالم  با 

پديده ى به شدت تبعيض آميز جواب دادند.
را  قواعد  دارد  طال  كه  هر  مى گفتند  قديم ها   (9)
گرفته  را  طال  جاى  دالر  كه  امروزه  مى كند.  ديكته 
مى گويند هر كه دالر دارد قواعد را ديكته مى كند. 
نيز  و  متشكل  قدرت  و  (اقتصاد)  پول  رابطه  البته 
اين  از  پيچيده تر  (اقتصاد)  پول  و  سياست  رابطه  
از  برخوردارى  بدون  پول  واقع  در  حرفهاست. 
تعيين  نقش  نمى تواند  سازمانيافته سركوب  قدرت 
هم  پول  بدون  اما  باشد.  داشته  جامعه  در  كننده ئى 
سازمان دادن نيروى سركوب كار آسانى نيست. در 
حال حاضر اياالت متحده هر دوى اينها را دارد. اما 
مسئله اينجاست كه هر دو رو به نزولند. در 1944 
دالر، بعنوان ارز ذخيره  ى دنيا، جاى پوند را گرفت. 
پايه  دالر طال بود و هر اونس طال معادل 35$ بود. 
كه  هژمونى  اين  شد.  شروع  اينجا  از  دالر  هژمونى 
مشت قدرتمند ارتش آمريكا را در پشت سر داشت 
حاكمان را وسوسه كرد تا بيش از طالى موجودشان 
آنها  پيشاپيش  و  دولت ها  وقتى  كنند.  چاپ  دالر 
فرانسه در دهه  شصت در خواست كردند در مقابل 

هر 35 دالر يك اونس طال به آنها پرداخت 
شود طالى ذخيره  آمريكا به شدت رو به 
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تهاجم رژيم سركوبگر جمهورى اسالمى عليه فعالين جنبش كارگرى، زنان، و دانشجويان و همچنين 
روزنامه نگاران، معلمان، فعالين فرهنگى و ساير آزاديخواهان با شدت تمام ادامه داشته و هر روز 
تعداد بيشترى از مبارزين سياسى به سياه چالهاى رژيم انداخته شده و تحت شكنجه و اعدام قرار 
مى گيرند. اين در حالى است در سايه حاكميت سياه اين حكومت سرمايه دارى فقر، گرانى كمرشكن 
و تورم سراپاى جامعه ايران را فراگرفته و ابعاد روبه گسترش آن در اثر محاصره اقتصادى منتج از 
كشـمكش اتمى رژيم با دولتهاى غربى زندگى كارگران و مردم زحمتكش را با مخاطرات جديترى 
مواجه ساخته است. چند قلم از كارنامه سياه رژيم در برخورد به فعالين كارگرى و زندانيان سياسى 

به شرح زير است:
# افشين شمس قهفرخى از فعالين "كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى” عضو 
رژيم  امنيتى  ماموران  سوى  از  كاريكاتوريست ها"  "انجمن  دبير  و  صالحى"  محمود  از  دفاع  "كميته 
در محل كار خود در شهرستان اليگودرز در تاريخ سيزده هم تير ماه 1387 دستگير و روانه زندان 
اصفهان شده است. منصور اسانلو، فعال كارگرى و رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت 
واحد اتوبوسرانى تهران و حومه كماكان در زندان بسر مى برد. دستگيرشدگان اول ماه مه سنندج به 

زندانى طوالنى و احكام ضد انسانى ضربات شالق محكوم شده اند. ....
# در آستانه سالروز 18 تير، تعداد زيادى دانشجوى مبارز از جمله سجاد رجبى، محمد ميزبان، انوشه 
آزاد فر، محمد پور عبدهللا، نسيم سلطان بيگى و بيژن صباغ، عابد توانچه، توحيد دولتشناس، محمد 
زراعتى، فرزاد حسن زاده، عسگر اكبرزاده، حبيب اهللا لطيفى، و حسين حسينى در اين حمالت اخير 

نيروهاى سركوبگر رژيم دستگير شده و روانه زندانها شده اند.....
# شمار زيادى از فعالين سياسى، فرهنگى، معلمان مبارز ،روزنامه نگاران و وبالگ نويسان مترقى را در 
زندان اسير كرده  و تعدادى از انها به اعدام محكوم شده اند. از جمله اين فعالين فرزاد كمانگر، كمال 
شريفى، فرهاد حاج ميرزايى، صديق مينايى، فرهاد وكيلى، عدنان حسن پور، هيوا بوتيمار، انور حسين 
پناهى، ساسان بابايى، محمد صديق كبودوند، ارسالن اوليايى و غيره هستند كه تعداد زيادى از آنها 

در چند روز اخير در شهرهاى مختلف دست به اعصاب غذا زده اند.
# هانا عبدى، فاطمه (ويدا) دهقانيان و زينب بايزيدى، روناک صفازاده، شهناز غالمى، پروين اردالن، 
جلوه جواهرى، مريم حسين خواه و ناهيد كشاورز و دهها نفر ديگر از مبارزين جنبش رهايى زن به 

جرم مبارزه عليه قوانين قرون وسطايى رژيم، دستگير شده و روانه زندان گرديده اند. 
اگر زندانى كردن، ترور و از بين بردن فيزيكى رهبران و فعالين كارگرى و مخالفين سياسى و حاكم 
كردن ديكتاتورى و اختناق سياسى از همان روز اول سياست مداوم اين رژيم ضد كارگرى و ضد 
آزادى انسان بوده و حكومت اسالمى ايران نه تنها كارگران، زنان، دانشجويان و همه مردم آزاديخواه 
را از حق تشكل مستقل، آزادى بيان و همه آزاديهاى سياسى و اجتماعى محروم كرده است بلكه 

هرگونه نداى اعتراضى آنها را با خشونت پليسى، زندان، ترور و شكنجه پاسخ داده است.
در همان حال مبارزات گسترده طبقه كارگر، حركت شكوهمند دانشجويان چپ و آزاديخواه، تالش 
جمهورى  كارگرى  ضد  حكومت  به  سياسى  زندانيان  و  فعالين  ساير  و  زن  رهايى  جنبش  مبارزين 
اسالمى نشان داده است كه روند رو به رشد اعتراضات وسيع توده اى در ايران قابل برگشت نيست و 
موج سركوب و زندانى كردن فعالين كارگرى و دانشجويان چپ و آزاديخواه و ساير فعالين سياسى، 

طبقه كارگر و جنبش هاى اجتماعى را مرعوب نخواهد ساخت. 
دانشجويان،  زنان،  كارگرى،  جنبش  فعالين  كردن  زندانى  و  دستگيرى  كردن  محكوم  ضمن  ما، 
روشنفكران و هنرمندان مترقى، از آزادى همه اين زندانيان سياسى دفاع كرده و به سهم خود نهادهاى 
مدافع جنبش كارگرى، سازمانهاى چپ و كمونيست و افكار مترقى و آزاديخواه را به حمايت از اين 
مبارزات و تالش جدى براى آزادى همه فعالين كارگرى و ساير زندانيان سياسى فرا مى خوانيم. تنها 
با مبارزه پيگير و متحدانه طبقه كارگر و جنبش هاى پيشرو و آزاديخواهانه در داخل ايران، حمايت و 
همبستگى گسترده در سطح بين المللى و افشاى سياست سركوب و ترور حكومت اسالمى مى توان 

اين رژيم ضدكارگرى و ضد آزادى را به عقب نشينى وادار كرد.             
زندانيان سياسى آزاد بايد گردند!       زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى!

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
16 شهريور 1387 برابر با 6 سپتامبر 2008

آزادى فعالين كارگرى و ساير زندانيان سياسى
 را با مبارزه متحد به حكومت اسالمى ايران تحميل كنيم!

طالى  ذخيره ى  كل  از   1971 در  رفت.  كاهش 
آمريكا 280 ميليون اونس باقى مانده بود. دولت 
از  نيكسون،  جمهورى  رياست  زمان  در  آمريكا، 
اين تاريخ ببعد رابطه  طال و دالر را قطع كرد و هژمونى 
آمريكا قراردادى  انداخت. در 1973 دولت  آنرا به خطر 
به اوپك تحميل كرد تا قيمت نفت خود را فقط با دالر 
كرد.  كمك  دالر  هژمونى  حفظ  به  امر  اين  كند.  محاسبه 
حفظ اين هژمونى براى اياالت متحده حياتى است. اين 
كشورى است كه به قولى در سال 2007 چهار تريليون 
دالر كسر بودجه و 53 تريليون دالر عدم توازن بازرگانى 
دارد. اين كشور مى خواهد اين پول ها و مخارج سرسام 
آور خود در اينده را از طريق چاپ پول كاغذى و به زيان 

ملل كوچك پس بدهد.
خليج  شيوخ  بنام  كه  منطقه  عرب  سرمايه داران   (10)
شركت هاى  و  بانك ها  در  سرمايه   آنقدر  دارند  شهرت 
بزرگ دارند كه با جابجائى آنها مى توانند اقتصاد كشورها 
پيكر  غول  شركت هاى  و  بانكها  از  بسيارى  و  متزلزل  را 
را به ورشكستگى بكشانند. چند سال پيش روزنامه هاى 
كه  آوردند  ميان  به  سخن  كالنى  رشوه هاى  از  بريتانيا 
يك شركت انگليسى براى فروش تسليحات از حاكمان 
خوارى  رشوه   مورد  در  شد  قرار  بود.  گرفته  عربستان 
يك  با  آيد.  عمل  به  رسمى  تحقيق  اشاره  مورد  شركت 
از  خود  سرمايه هاى  خروج  به  سعودى  حاكمان  تهديد 
بريتانيا، دولت بريتانيا به نخست وزيرى بلر تحقيق را به 

بهانه ى به خطر افتادن “منافع ملى” متوقف كردند.
پس از حادثه  11 سپتامبر 2001 معلوم شد كه 13 و به 
سعودى  عربستان  از  ربايان  هواپيما  از 19  نفر  قولى 15 
اين  به  دادند  انجام  را  رسمى  تحقيق  كه  كسانى  بودند. 
آمريكاست  دشمن  سعودى  عربستان  كه  رسيدند  نتيجه 
عنوان  به  را  نتيجه گيرى  اين  رسمى  خط  رسانه هاى  و 
از  گذشته  شيوخ  كردند.  منتشر  بوش  دولت  رسمى  نظر 
كرده اند  متحده  اياالت  در  كه  كالنى  سرمايه گذارى هاى 
بانك هاى  كل  سرمايه   –معادل  دالر  تريليون  يك 
آمريكا-  در خانه دارى آمريكا سپرده دارند. پس از اعالم 
پروسه   عربستان   حاكمان  تحقيق  ماموران  نتيجه گيرى 
بالفاصله  بوش  دولت  كردند.  شروع  را  سپرده ها  خروج 
دوست  بهترين  عنوان  به  را  عربستان  رسمى  بطور  و 
آمريكا ستود و سپرده ها دست نخورده باقى ماندند. البته 
نظامى،  تهديد  هميشه  العمل ها  عكس  اينگونه  برابر  در 
تغغر رژيم و تحقير نيز در كار است. سالهاست كه اين 
سرمايه داران بدليل ضعف دالر و پائين آمدن سود بانكى 
رسمى  و  علنى  بطور  و  مى دهند  دست  از  كالن  پولهاى 
نمى توانند كارى انجام دهند غير از اينكه سرمايه ها را از 
پس  كنند.  منتقل  ديگرى  به  غربى  سرمايه دارى  اينكشور 
جاى تعجب  ندارد كه اينها در صد كمى از اين ثروت 
و  معتدل  (شامل  اسالمى  جنبش هاى  صرف  را  عظيم 
تندرو) كنند. آنها به اين طريق هم بنيادهائى ايدئولوژيك  
سرمايه داران  براى حفظ سيستم خود مى ريزند و هم به 

غربى و دولت هايشان فشار وارد مى آورند. 


