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پلنوم پنجم كميته مركزى حزب كمونيست 
 20 با  برابر   1387 آذر   30 تاريخ  به  ايران 
كميته  رفقاى  حضور  با   2008 دسامبر 
مركزى  كميته  رفقاى  و  حزب  مركزى 
دعوت  پلنوم  به  ناظر  عنوان  به  كه  كومه له 

شده بودند، برگزار گرديد.

از  سياسى  گزارشى  ابتدا  اجرايى  كميته 
اوضاع  عرصه  در  تحوالت  مهمترين 
دنبال  به  داد.  ارائه  ايران  و  منطقه  جهانى، 
كار  گزارش  شامل  كه  تشكيالتى  گزارش 
شهرها،  تشكيالت  كميته  اجرايى،  كميته 
تلويزيون  كشور،  خارج  تشكيالت  كميته 
كومه له، نشريه جهان امروز و راديو صداى 
حزب كمونيست ايران و عرصه هاى ديگر 
فعاليت بود، ارائه شد. به دنبال ارائه گزارش، 
آن  و  پرداخت  بحث  به  آن  پيرامون  پلنوم 
تفصيلى  مباحث  نمود.  تدقيق  و  تكميل  را 
ساير  و  نشريات  از  بزودى  رابطه  اين  در 
ارگان هاى تبليغى در گفتگو با رفقاى كميته 

مركزى منتشر خواهد شد.

جهانى  اوضاع  گزارش  از  مهمى  بخش 
جهان  جارى  اقتصادى  بحران  مسئله  به 
اين  در  بود.  يافته  اختصاص  سرمايه دارى 
رابطه تاكيد شده بود كه اگر چه اين بحران 
در ورشكسته شدن بانك ها و سقوط بازار 
سهام بروز پيدا كرد اما در واقع از عوامل 
يعنى  دارى  سرمايه  نطام  ذاتى  زاى  بحران 
سود  نرخ  نزولى  گرايش  توليد،  اضافه 
بود،  شده  ناشى  توليد  در  مرج  و  هرج  و 
عواملى كه هر چند وقت يكبار گريبان اين 
نظام را مى گيرند و با خود فقر و بيكارى 
بدنبال  مردم  اكثريت  براى  بيشتر  ناامنى  و 
مى آورند. اين بحران هم اكنون در كاهش 
مختلف  كشورهاى  در  مردم  خريد  قدرت 
جهان، در تعطيلى شمارى از مراكز توليدى 
است  داده  نشان  را  خود  ها  بيكارسازى  و 
عميق  ركود  دوره  يك  آغاز  هاى  نشانه  و 
بحران  اين  است.  شده  آشكار  اقتصادى 

هاى  پايه  خود  با  حال  عين  در 
دهه  از  كه  نئوليبراليسمى  لرزان 

پلنوم پنجم كميته مركزى 
حزب كمونيست ايران 

برگزار شد! 
اهداف ناگفته دولت اسرائيل

 در به خاک و خون كشيدن نوار غزه
قرار  خونين  سركوب  و  تهاجم  مورد  چنين  اين  كه  فلسطين  مردم 
مى گيرند، و در منگنه افراط گرايى اسالمى و يهودى قرار گرفته اند، 
خود  حقوق  ترين  ابتدائى  كسب  خواهان  اينكه  ندارند جز  گناهى 
بر  شدن  حاكم  و  دربدرى  و  آوارگى  يافتن  پايان  خواهان  هستند، 
با  بشريت  جانب  از  است  الزم  كه  امرى  هستند،  خود  سرنوشت 

وجدان و مترقى عصر ما مورد پشتيبانى قرار بگيرد.

اطالعيه حزب كمونيست ايران
در محكوميت حمله اسرائيل به نوار غزه

ادامة تعرضات رژيم به فعالين جنبش كارگرى

اطالعيه هاى كميته خارج كشور و كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در مورد موج تازه دستگيرى فعالين كارگرى

دستگيرى
 فعالين كارگرى 

و حمله
 به سطح معيشت 

كارگران،  
دو روى يك سكه

 در صفحه 6

بودجه كشورى سال آتى، از دل بحران جارى! 
  

 در صفحه 4

 رژيم اسالمى و نقض فاحش حقوق بشر  
 در صفحه 7

جرقه اى كه حريق برافروخت
شورش مردم معترض يونان

ده ها هزار نفر از دانش آموزان، دانشجويان، كارگران فقير ، مهاجرين 
و پناهندگان، پدران و مادران، كارمندان ادارات دولتى از 6 دسامبر 
همه روزه و در بيش از 42 شهر يونان به خيابانها سرازير  مى شوند 
و همهء اين انبوه مردم معترض يك چيز را فرياد مى زنند كه نظم 

حاكم عادالنه نيست.                             درصفحه 11

گذارى
تنش در روابط هندوستان و  و گذرى

پاكستان و خطر برپايى جنگ

 در صفحه 3

 در صفحه13 
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ايدئولوژيك  پشتوانه  گذشته  قرن  هشتاد 
و  فروريخت  را  بود  دارى  سرمايه  نظام 
اينك بار ديگر با گسترش دخالت دولت ها 
در اقتصاد و با رسوا شدن تقدس پرنسيپ هاى بازار 
آزاد روبرو هستيم. قرار است بار ديگر سرمايه دارى 
دولتى به نجات نظام سرمايه دارى از بحران بشتابد. 
در اين بخش از گزارش اشاره شده بود كه بحران 
اقتصادى جارى هم فرصت ها و امكاناتى را براى 
سطح  در  كارگرى  و  كمونيستى  حركت  گسترش  
جهان فراهم مى آورد و هم فشارها و محدويت هايى 
برنامه  و  آرا  ايده،  اعتبار  مى كند.  تحميل  آن  بر  را 
جهان  معضالت  به  جوابگوئى  براى   سوسياليستى 
پايگاه  و  يابد  مى  افزايش  وسيع  مقياسى  در  امروز 
تر  گسترده  سوسياليستى  راديكاليسم  اى  توده 
بيكارى  و  فقر  گسترش  حال  همان  در  مى شود. 
بعنوان عاملى منفى در زندگى و در نتيجه در مبارزه 
طبقه كارگر  انعكاس مى يابد. آنچه كه مسلم است 
طبقه كارگر در برابر حمالتى كه به زندگى و سطح 
معيشت او تدارک ديده مى شود، دست روى دست 
بسيارى  در  را  خود  حمله  ضد  و  گذاشت  نخواهد 
كه  است  اين  مسئله  اما  ديد.  خواهد  تدارک  نقاط 
اين جنبش به كدام سو خواهد رفت؟  آيا كارگران 
پيشرو و كمونيست ها مى توانند در اين يا آن كشور 
اين بحران اقتصادى را به يك بحران سياسى انقالبى 
تبديل كنند و قدرت سياسى را از دست بورژوازى 
حاكم بگيرند، يا بورژوازى پا بر روى شانه هاى طبقه 
كارگر خود را از گرداب بحران رها خواهد ساخت؟ 

انجام  وظيفه ما پاسخ اثباتى به اين سئوال است.

حاكمه  هيئت  رهبرى  در  كه  تغييرى  با  رابطه  در 
آمريكا بعد از انتخاب اوباما بوجود آمده روى اين 
در  كه  صدايى  سرو  عليرغم  كه  شد  تاكيد  واقعيت 
مورد آن راه انداخته شد، اين انتخاب نويدگر تغييرى 
اساسى در رهبرى آمريكا نيست. اگر از تنها تغيير 
جديدى كه انتخاب يك سياه پوست به عنوان رئيس 
ضرورت  زمينه هاى  بگذريم،  است  آمريكا  جمهور 
تغيير در سياست هاى دولت آمريكا از مدتها پيش 
آغاز شده بود. سياست هاى نئوكان ها در همه زمينه 
پروسه  بود  مدتها  آمريكا  بود.  خورده  شكست  ها 
كنار آمدن هم با رقبا و هم با قدرت هاى نوظهور و 
مزاحم را براى تخفيف بحران شروع كرده بود و اين 
روندى است كه با انتخاب اوباما به شكل بارزترى 

پيش مى رود.

مهمترين  به  گزارش  ايران،  اوضاع  با  رابطه  در 
فاكتورهاى دخيل در تغيير اوضاع سياسى ايران در 
چند ماه اخير پرداخت.  در همين رابطه به سقوط 
اثر  در  جهانى  بازارهاى  در  نفت  قيمت  شتابان 
و  جهان  سطح  در  دارى  سرمايه  جانبه  همه  بحران 
كاهش آهنگ رشد اقتصادى در كشورهاى غربى، و 
ناتوانى رژيم جمهورى اسالمى در مقابله با عواقب 
و پيامدهاى ناشى از سقوط قيمت نفت بر تشديد 
در  نفت  بهاى  كاهش  كرد.  تاكيد  اقتصادى  بحران 
خود  ويرانگر  تاثيرات  اقتصادى  محاصره  شرايط 
در  كم  اقشار  و  كارگر  طبقه  زندگى  و  كار  بر  را 

خواهد  نشان  ديگرى  زمان  هر  از  بيش  جامعه  آمد 
نفتى  دالرهاى  به  اتكا  با  رژيم  گذشته  در  اگر  داد. 
تحريم  زدن  دور  با  و  كاالها  انبوه  كردن  وارد  و 
هاى اقتصادى از طريق خريد از واسطه ها با قيمت 
گرانتر، تا حدودى عوارض منفى محاصره اقتصادى 
كاهش  با  امروز  اما  داشت،  مى  پنهان  انظار  از  را 
قيمت نفت امكان انجام اين مانورها از رژيم گرفته 
مى شود. در اين شرايط رژيم مى خواهد با تشديد 
اقشار  رونق  بى  سفره  و  معيشت  سطح  به  تعرض 
قيمت  سقوط  از  ناشى  عوارض  جامعه  تهيدست 
شرايط  در  نفت  قيمت  سقوط  كند.  جبران  را  نفت 
كمبود  در  را  خود  اكنون  هم  از  اقتصادى  محاصره 
پاره اى از كاالها، احتكار كاالها در بازار سياه و باال 
رفتن روز افزون قيمت بسيارى از كاالهاى پايه اى 
و برخى خدمات مورد نياز مردم نشان داده است، 
يعنى در واقع كاهش قيمت نفت به وسيله اى براى 

تعرض به سطح زندگى مردم تبديل شده است.

عواقب ويرانگر اين بحران بر زندگى و معيشت توده 
هاى ميليونى مردم ايران در شرايطى كه رژيم بنا به 
جهت  در  تغييرى  هيچ  تواند  نمى  دارد  كه  ماهيتى 
زمينه هاى  كند،  ايجاد  مردم  زندگى  وضعيت  بهبود 
شورش هاى  و  توده اى  اعتراضات  گسترش  عينى 
آورده  فراهم  را  ايران  بزرگ  شهرهاى  در  مردمى 
است. همين واقعيت است كه مهر خود را بر تشديد 
اختالفات ميان  سران و جناح هاى درون حاكميت 
جمهورى اسالمى در اين دوره كوبيده و همه آنها 
مانورهاى  است.  برده  فرو  هراس  و  خوف  در  را 
و  پاسداران  سپاه  نيروى  شورش  ضد  گردان هاى 
افزايش  ايران،  بزرگ  شهرهاى  و  تهران  در  بسيج 
شمار اعدام ها، موج تازه دستگيرى فعالين كارگرى 
و فعالين ديگر جنبش هاى اجتماعى، همگى بخشى 
از اقدامات رژيم براى قدرت نمايى و تدارک براى 
مقابله با خيزش هاى احتمالى است. اگر چه حربه 
ايجاد رعب و وحشت و به ميدان آوردن نيروهاى 
سركوبگر براى مقابله با رويدادهاى احتمالى همواره 
بخشى از سياست هاى رژيم بوده است، اما اينبار كه 
ادامه  از  عمومى  انزجار  و  نفرت  اوج  رژيم  سران 
يك  از  اند،  دريافته  را  اسالمى  جمهورى  حاكميت 
سركوبگر  نيروهاى  صفوف  به  خواهند  مى  طرف 
خود انسجام بخشند،  و از سوى ديگر با رودررو 
نفرت  مردم  با  آنها  روزه  هر  و  مستقيم  دادن  قرار 
نفرت  به  رژيم را چنان  عمومى از سران  انزجار  و 
اين  كه  دهند،  تسرى  خود  مسلح  نيروهاى  احاد  از 
گره  رژيم  بقاى  به  را  خود  نيست  و  هست  نيروها 
دريغ  جنايتى  هيچ  از  رژيم  بقاى  براى  و  بزنند 

نورزند.

در موقعيت كنونى در كنار عامل اخنتاق و سركوب 
وحشيانه رژيم، آن عامل ديگرى كه جنبش كارگرى 
و ديگر جنبش هاى اجتماعى و توده هاى مردم را 
جمهورى  رژيم  عليه  مبارزه  كردن  تر  گسترده  در 
يا  و  رژيم  به  توهم  نه  است،  كرده  محتاط  اسالمى 
يكى از جناح هاى درون آن، نه مرعوب شدن در 
مقابل موج اعدام ها و اقدامات سركوبگرانه رژيم، 

هاى  توده  كه  است  حكومتى  آلترناتيو  فقدان  بلكه 
رنجديده ايران پيروزى انقالب،  سرنگونى جمهورى 
مختلف  عرصه هاى  در  واقعى  بهبود  و  اسالمى 
حيات اجتماعى خود را در گرو بقدرت رسيدن آن 
ببينند. در شرايط كنونى آنچه با مبرميت بيشتر از هر 
ايران  كمونيستى  جنبش  پيشاروى  ديگرى در  زمان 
قرار گرفته است تالش بى وقفه براى شكل دادن به 
آلترناتيو حكومت كارگرى است و اين امر فقط و 
فقط از مسير سازمانيابى طبقه كارگر در تشكل هاى 
توده اى و طبقاتى خود و روى آورى آن به تحزب 
يابى كمونيستى، و اتحاد ديگر جنبش هاى اجتماعى 
دمكراتيك و انقالبى با جنبش كارگرى امكان پذير 
است. پيشروى حزب كمونيست ايران بعنوان بخش 
مؤثرى از جنبش كمونيستى در دوره آتى بر اساس 
پراتيك و تالش براى پاسخگويى به اين نياز طبقاتى 

و اجتماعى قابل ارزيابى است.

حزب  روتين  كنگره  به  مربوط  مبحث  در  پلنوم 
كه  آنجا  از  آينده،  تابستان  در  ايران  كمونيست 
برگزارى اين كنگره و تدارک سياسى، تشكيالتى و 
فنى آن بخش زيادى از انرژى رهبرى و كادرهاى 
حزب را به خود معطوف مى كند، برگزارى آن را 
است  بديهى  انداخت.  تاخير  به  يكسال  مدت  به 
خواهان  تشكيالت  اعضا  اكثريت  كه  صورتى  در 
باشند،  خود  مقرر  موعد  در  كنگره  اين  برگزارى 

كنگره در زمان خود برگزار خواهد شد.

به  مربوط  موضوع  بررسى  پلنوم  ديگر  دستور 
پلنوم  بخش  اين  در  بود.  تشكيالتى  اقليت  فعاليت 
سرپيچى اين رفقا از قطعنامه مصوب پلنوم چهارم 
نشناختن  رسميت  به  بر  مبنى  حزب  مركزى  كميته 
نقض  را  دوره  اين  در  آنها  پراتيك  و  فراكسيون، 
آنها  نهادن  گام  و  حزبى  ضوابط  و  موازين  آشكار 
در مسير عملى كردن انشعاب ارزيابى كرد و ضمن 
بر  ديگر  بار  اجرائى  كميته  تاكنونى  اقدامات  تائيد 
ضرورت اكيد رعايت موازين تشكيالتى تاكيد كرد. 

آخرين دستور جلسه پلنوم تقسيم كار و آرايش كميته 
مركزى بود كه در اين بخش فونكسيون هاى قبلى 
درون كميته مركزى حزب از جمله كميته تشكيالت 
شهرها، هيئت تحريريه نشريه جهان امروز، مسئول 
دبيرخانه و كميته اجرايى منتخب پلنوم قبلى، مجددا 
ابقا شدند. كميته اجرائى مركب از پنج تن از اعضاى 
كميته مركزى رفقا: هلمت احمديان، حسن شمسى، 
بارزان حسن پور، ابراهيم عليزاده و صالح مازوجى 
در فاصله دو پلنوم هدايت فعاليت هاى سياسى و 

تشكيالتى حزب را بر عهده خواهد داشت.

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
7 دى ماه 1387
27 دسامبر 2008
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حمالت ارتش اسرائيل به نوار غزه كه از صبح روز 
آخرين  دارد.  ادامه  همچنان  شد  آغاز  ديماه   7 شنبه 
 400 كه  حاكيست  پنجشنبه  روز  عصر  تا  آمارها 
فلسطينى كشته و بيش از 2000 نفر در نتيجه حمالت 
هوايى ارتش اسرائيل زخمى شده اند. در ميان كشته 
شدگان شمار زيادى كودک ديده مى شوند. در همان 
حال در نتيجه پرتاب موشك از سوى نيروهاى حماس 
به مناطق اسرائيل حداقل 6 تن كشته و شمارى نيز 
زخمى شده اند. دولت اسرائيل پيشنهاد اتحاديه اروپا 
براى آتش بس جهت ارسال كمك هاى بشر دوستانه 
آتش  قبول  نيز  حماس  سازمان  نپذيرفت.  را  غزه  به 
جبران  و  غزه  محاصره  برداشتن  به  مشروط  را  بس 
يگانهاى  اكنون  هم  اسرائيل  است.  كرده  خسارت ها 
و  است  كرده  مستقر  غزه  اطراف  در  را  خود  زرهى 
نيز  را  خود  ذخيره  نيروهاى  از  نفر  هزار  همچنين 9 
به خدمت فراخوانده است. اگرچه اين آرايش نظامى 
ارتش اسرائيل جهت حمله زمينى به نوار غزه است، 

اسرائيل  ارتش  كه  دهد  مى  نشان  شواهد  اما 
حضور مجدد در نوار غزه را در اولويت خود 
نگذاشته است. البته در مقايسه با تجربه اى كه 
ارتش اسرائيل از حمله سال گذشته خود به 
جنوب لبنان دارد، سازمان حماس نه توانايى 
حزب اهللا لبنان را از لحاظ ساز و برگ نظامى 
دارد و نه به اندازه حزب اهللا سازمان يافته و 
منضبط است، اما با همه اينها ارتش اسرائيل 
مى داند كه در داخل نوار غزه به هدف قابل 
دسترس ترى براى نيروهاى مقاومت حماس 

تبديل خواهد شد. 
 اهداف و انگيزه هاى سياسى دولت اسرائيل 
هايى  بهانه  از  فراتر  غزه  نوار  به  حمله  از 
است كه اين روزها از زبان رهبران اسرائيل 
اسرائيل  شود.  مى  عنوان  مطبوعات  در 
تعويض  از  قبل  است  صدد  در  واقع  در 
خود  موقعيت  آمريكا  در  جمهورى  رياست 
خود  ميان  كشمكش  در  و  خاورميانه  در  را 
معنا  بدين  كند.  محكم تر  ها  فلسطينى  و 

آمريكا  وساطت  با  ديگر  بار  كه  باشد  قرار  اگر  كه 
توافق هايى بين فلسطينيان و دولت اسرائيل صورت 
دور  به  پا  قدرتمندترى  موضع  از  دولت  اين  بگيرد، 
جديد گفتگوها بگذارد. بنا براين هدف به هيچ وجه 
حال  عين  در  بلكه  نيست،  حماس  نيروهاى  صرفا 
سازمان  موقعيت  مرحله  اين  در  اسرائيل  پيروزى 
گفتگوها  آينده  دور  در  نيز  را  فلسطين  آزاديبخش 
به  اسرائيل  دولت  عالوه  به  كرد.  خواهد  ضعيف تر 
هيچ وجه نمى خواهد از موقعيتى كه به دليل افراط 
ميان  در  و  اسرائيل  كشور  داخل  در  حماس  گرايى 
محروم  است،  آورده  بدست  آن  مردم  عمومى  افكار 
شود. افراط گرايان اسرائيلى به افراطى گرايى حماس 

سياست هاى  با  حماس  وجود  زيرا  دارند،  احتياج 
ارتجاعى و شعارهاى افراطى اش بخش هايى از مردم 
اسرائيل را به پشتيبانى از احزاب راست افراطى اين 
كشور كشانده است و همچنين پوشش تبليغى براى 
در  است.  كرده  فراهم  هم  را  اسرائيل  طلبى  توسعه 
عين حال حماس يك حركت قدرتمندى هم نيست 
كه در دراز مدت براى دولت اسرائيل مشكل جدى 
دولت هاى  از  هيچكدام  جانب  از  بعالوه  كند.  ايجاد 
عربى هم پشتيبانى نمى شود. بنا بر اين يك حماس 
اسرائيل  براى  وجودش  فشار  تحت  و  شده  ضعيف 

بسيار مفيدتر از نبودش است.
حمالت ارتش اسرائيل به نوار غزه در حالى صورت 
مى گيرد كه يك و نيم ميليون نفر از مردم اين منطقه 
و  محاصره  تحت  است  نيم  و  سال  يك  از  بيش 
تحريم هاى اقتصادى و سوختى اسرائيل قرار دارتد. 
ميان  بس  آتش  وجود  عليرغم  اخير  ماههاى  طى 
امداد  كاروان هاى  به  حتى  اسرائيل  ارتش  و  حماس 

رسانى سازمان ملل متحد نيز اجازه رساندن كمك هاى 
بشردوستانه به اين منطقه داده نشده است.

مردم فلسطين كه اين چنين مورد تهاجم و سركوب 
گرايى  افراط  منگنه  در  و  مى گيرند،  قرار  خونين 
ندارند  گناهى  اند،  گرفته  قرار  يهودى  و  اسالمى 
خود  حقوق  ترين  ابتدائى  كسب  خواهان  اينكه  جز 
و  دربدرى  و  آوارگى  يافتن  پايان  خواهان  هستند، 
حاكم شدن بر سرنوشت خود هستند، امرى كه الزم 
است از جانب بشريت با وجدان و مترقى عصر ما 

مورد پشتيبانى قرار بگيرد.

اطالعيه حزب كمونيست ايران
در محكوميت حمله 
اسرائيل به نوار غزه

دسامبر   28 با  برابر  ديماه   7 شنبه  روز  صبح 
هواپيماها و هليكوپترهاى ارتش اسرائيل در يك 
حمله كم سابقه مناطق مختلفى را در نوار غزه 
در فلسطين مورد حمله قرار دادند. در جريان 
داشت  ادامه  روز  طول  تمام  در  كه  حمله  اين 
فلسطينى  پناهندگان  اردوگاه هاى  و  غزه  شهر 
نوار  مرزى  كمربند  و  يونس  خان  و  رفح  در 
غزه با مصر مورد حمله هوايى ارتش اسرائيل 
كنون  تا  عمليات  اين  جريان  در  گرفتند.  قرار 
بيش از 230 تن كشته شده اند و بيش از 500 
تن زخمى گرديده اند. گزارش هاى رسيده از 
بيمارستان هاى غزه حاكى از آن است كه حال 
اكثر زخمى شدگان وخيم است. دولت اسرائيل 
اعالم كرده است كه اين تهاجم خود را ادامه 

خواهد داد.

حالى  در  غزه  نوار  به  اسرائيل  ارتش  حمالت 
يك  از  بيش  منطقه  اين  كه  مى گيرد  صورت 
سال و نيم است تحت محاصره و تحريم هاى 
در  و  دارد  قرار  اسرائيل  سوختى  و  اقتصادى 
تاريكى بسر مى برد . طى ماه هاى اخير عليرغم 
وجود آتش بس ميان حماس و ارتش اسرائيل 
حتى به كاروان هاى امداد رسانى سازمان ملل 
متحد نيز اجازه رساندن كمك هاى بشردوستانه 

به اين منطقه داده نشده است.

دولت اسرائيل كه همواره دنبال بهانه اى براى 
مردم  كشاندن  تسليم  به  هدف  با  زور  اعمال 
پايان  فرصت  از  استفاده  با  است،  فلسطين 
مهلت آتش بس، در يكى از جنايتكارانه ترين 
حمالت خود نوار غزه را بخاک و خون كشيد. 
و  تهاجم  مورد  چنين  اين  كه  فلسطين  مردم 
جز  ندارند  گناهى  مى گيرند،  قرار  سركوب 
اينكه خواهان كسب ابتدائى ترين حقوق خود 
هستند، خواهان پايان يافتن آوارگى و دربدرى 

و حاكم شدن بر سرنوشت خود هستند.

حزب كمونيست ايران تهاجم ارتش اسرائيل به 
نوار غزه را به شدت محكوم مى كند و همدردى 
عميق خود را با مردمى كه بيش از يكسال و 
آنها  به  سوخت  و  غذا  رساندن  از  است  نيم 
امكانات  ترين  ابتدائى  از  و  ميشود  جلوگيرى 

زندگى محروم شده اند اعالم ميدارد .

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
هشتم دى ماه 1387
28 دسامبر 2008

اهداف ناگفته دولت اسرائيل در 
به خاک و خون كشيدن نوار غزه
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درآستانه رايزنى ها و جنب وجوش و مجادله دولت 
و مجلس براى تهيه و تنظيم بودجه سال آتى هستيم. 
دولت  سوى  از  ماه  آذر   15 تا  بايست  مى  قاعدتا 
اليحه بودجه تنظيم و براى تصويب و قانونى شدن، 
به مجلس داده مى شد، كه هنوز خبرى نيست. سال 
گذشته هم اينكار با تأخير صورت گرفت و احزاب 
مخالف دولت احمدى نژاد، سرو صداهايى هم راه 

انداختند. 
تأخير در تدوين بموقع بودجه امسال، عمدتا ناشى 
است.  نفت  قيمت  روزه  هر  نزول  و  ثباتى  بى  از 
سر  بر  هنوز   88 سال  بودجه  تدوين  مسئوالن 
نفت  قيمت  يعنى  بودجه،  مبنايى  عدد  مهمترين 
يك  در  آن  ثبات  منتظر  و  اند  نرسيده  تفاهمى  به 

محدوده مشخص هستند.
دراين  و  امسال  نيست  معلوم  هم  هنوز  باالخره 
اوضاع و احوال طوفانى و آشفته بازار اقتصادى و 
سقوط شديد قيمت نفت، آقاى احمدى نژاد اصال 
چگونه و َكى قادر خواهد شد حساب دخل وخرج 
مملكت را تنظيم واليحه بودجه اش را آماده و به 

مجلس بدهد. 
***

همزمان با بروز علنى و ميديايى آغاز دوره بحران، 
آخوند جنتى و پاسدار احمدى نژاد از سر بالهت و 
رياكارى با بحركت درآمدن امواج بحران اقتصادى، 
ابلهانه شادمانى كردند و اعالم داشتند: «ما خوشحاليم 
از اينكه اقتصاد اينها به پريشانى افتاده و خدا آنها را 
مجازات مى كند. يك فرصت استثنايى نصيب ايران 

شده است».
اين  خواستند  مى  شان  اراجيف  اين  با  شيادان  اين 
توهم را دامن بزنند كه گويا كشور اسالمى شان دور 
آرامش  جزيره  بر  جهانى  مالى  بحران  و  بالست  از 

آنها بى تاثير است. 
سردمداران  زبان  بر  شرايطى  در  اراجيف  اين 
جمهورى اسالمى رانده مى شد و هنوز هم مى شود، 
كه با برخاستن اولين موج اين طوفان، قيمت نفت 
از بشكه اى 147 دالر، روز به روز و لحظه به لحظه 
 35 از  كمتر  به  اكنون  كه  است  يافته  كاهش  آنقدر 
دالر رسيده است و پيش بينى مى شود به كمتر از 

اين هم سقوط كند.
احمدى نژاد با نفت 30-35 دالرى چه خواهد كرد 
و چگونه قادر خواهد بود دخل و خرج مملكت را 
موازنه و بودجه سال آتى كشور را ببندد، ماجرايى 

است كه بايد تعقيبش كرد.
بنا به ارزيابى كارشناسان اقتصادى ايران اگر دولت 
اداره  گذشته  سال  سطح  درهمان  را  كشور  بخواهد 
دالر   100 بايد  نفت  بشكه  هر  قيمت  حداقل  كند، 
باشد. حال كه پيش بينى مى شود قيمت هر بشكه 
دالر   30 حوش  و  حول  حالت  بهترين  در  نفت 
همه  نرم  كه  نيست  معنا  بدان  اين  آيا  مى چرخد. 

چيز و مهمتر از همه سطح زندگى توده هاى مردم 
حداقل سه بار تنزل خواهد كرد؟!

سر  از  اخير  ماه  سه  دو  ظرف  در  نژاد  احمدى  اگر 
بالهت يا رندى و يا هر دو، داد مى زد كه بحمداهللا 
اين بال بر ما كارگر نيست و شعور ميليونها انسان 
مديران  يكى  يكى  امروز  اما  مى گرفت،  هيچ  به  را 
اوضاع  كه  مى دهند  سر  ناله  دستش  زير  اقتصادى 

خراب است. 
بانك  رئيس  معاون  فام،  پاشايى  رامين  گذشته  ماه 
مركزى جمهورى اسالمى در گفتگو با رسانه هاى 
نفت  قيمت  كاهش  تأثيرات  به  نسبت  ايران  خبرى 
بر اقتصاد ايران در نتيجه بحران جارى، هشدار داد 
و گفت: «اگر قيمت نفت از 60 دالر در هر بشكه 
پائين تر برود اقتصاد ايران با مشكالت جدى روبرو 

خواهد شد».
البته مردم بسيار زودتر از هشدار دادن هاى كارگزاران 
دريافته اند  سرانگشتى  حساب  يك  با  حكومتى، 
درآمد  اش  عمومى  درآمد  درصد   85 كه  مملكتى 
نفتى است، اگر تا ديروز با درآمد نفت 147 دالرى 
داشته اند،  بودجه  كسرى  هايش  وزارتخانه  بيشتر 
به  بايد  نفت،  قيمت  كاهش  از  درجه  اين  با  امروز 
كدام امام دخيل بست تا در سال آينده بتوان با نفت 

30 و35 دالرى مملكت را اداره كرد.
 30 مجموعا  جارى  سال  در  نژاد  احمدى  دولت 
ميليارد دالر كسرى بودجه داشته است و بر اساس 
گزارش نشريه "برنامه" ارگان معاونت برنامه ريزى 
و نظارت راهبردى رئيس جمهور، .7 درصد از منابع 

بودجه از حساب ذخيره ارزى تامين شده است. 
در همين رابطه محمد رضا با هنر، يكى از چهره هاى 
تا  كه  است  گفته  و  داده  هشدار  مجلس  شاخص 
پايان سال جارى پولى در حساب ارزى ايران باقى 

نخواهد ماند.
اول  ماه  پنج  كه  شرايطى  در  است  پرسيدنى  حال 
سال معادل 43 ميليارد دالر درآمد نفتى به حساب 
ذخيره ارزى ريخته شده باشد و بحرانى هم در كار 
نبوده باشد، اما70 درصد از منابع بودجه سال جارى 
هنوز  و  باشد  شده  تامين  ارزى  ذخيره  حساب  از 
هم آمارهاى رسمى 30 ميليارد دالر كسرى بودجه 
ارزى  ذخيره  صندوق  كه  اكنون  دهند،  نشان  را 
جاروب شده است و امواج مهيب و ويرانگر بحران 
هم سر رسيده اند و كسرى بودجه سال جارى هم 
سر جايش است؛ چه بودجه اى براى سال آتى به 

مجلس داده خواهد شد؟
سئوال جدى تر اين است كه با وجود اينكه بودجه 
و  است  نفتى  هاى  درآمد  به  متكى  اساسا  ايران 
بودجه پيش بينى شده سال جارى را بر مبناى 80 
دالر تعيين كرده اند و اكنون اين درآمدها متاثر از 
پيامدهاى اقتصادى بحران جارى تا سطح بشكه اى 
30 تا 35 دالر سقوط خواهد كرد، آيا اين بدان معنا 

نيست كه بودجه سال آتى كه قيمت نفت به پايينتر 
نصف  از  كمتر  به  يافت،  خواهد  تقليل  دالر  از 35 

خواهد رسيد؟
به  آتى  سال  بودجه  اگر  كه  است  پرسيدنى  هم  باز 
كمتر از نصف بودجه سال جارى برسد، كدام يك 
از وزارتخانه ها و ارگانهاى دولتى حذف يا پايين تر 

از ظرفيت تاكنونى شان كار خواهند كرد؟ 
آيا با نصف و كمتر از نصف شدن بودجه كشورى، 
و  سپاه  و  ارتش  نظامى  تسليحات  هزينه هاى 
پروژه  و  بسيج  و  اطالعات  وزارت  فعاليت هاى 
هسته اى و كمك به حزب اهللا لبنان و مراكز اشاعه 
هم  ها  پرورى  آخوند  و  ها  آخونددارى  و  خرافه 

نصف و كمتر از نصف مى شوند؟ 
بى ترديد رژيمى كه دوام و بقايش در گرو همين 
ارگانهاى سركوب و كاركرد همين كارگاهاى توليد 
ولو  باليى  هر  شدن  نازل  با  است،  خرافه  اشاعه  و 
مهيب تر از اين بحران هم، نه تنها يك ميليمتر هم 
از طول و عرض هيچكدام از آنها را نمى زند، كه 
بر عكس براى فرو نشاندن خشم مردم و سركوب 
بحران،  از  ناشى  هاى  روزى  سيه  به  اعتراضاتشان 

طويل تر و عريض تر شان هم مى كند.
توان  مى  قاطعيت  و  بجرأت  اكنون  هم  از  بنابراين 
اعالم كرد كه بودجه سال آتى كشور بسيار نارساتر 
و بسيار ضعيف تر از بودجه سال جارى خواهد بود 
بمراتب  عمومى  و  اجتماعى  خدمات  آن  تبع  به  و 
بود.  خواهد  قبل  سال هاى  از  تر  نازل  و  ناچيزتر 
براى اثبات اين نتيجه گيرى، فاكت هاى قابل استناد 

بسيارى در دست هستند. 
براى نمونه حال كه وزارت آموزش و پرورش در 
سال جارى با يك كسرى بودجه 80 درصدى مواجه 
قابل  دارد،  بودجه  كسرى  دالر  ميليارد   6 و  است، 
پيش بينى است كه نظام آموزشى كشور در سال آتى 
داشت.  خواهد  سرنوشتى  چه  بحران  دوران  در  و 
سرنوشتى بسيار وحشتناک تر از آنچه كه خود وزير 

آموزش و پرورش توصيف كرده است.
وپرورش  آموزش  وزير  احمدى،  على  عليرضا 
گفته است: «اين وزارتخانه مجبور است كه كسرى 
پرداخت حقوق و دستمزد معلمان و كارمندانش را 
از محل بودجه عمرانى اى كه قرار بوده براى ساخت 

و تجهيز مدارس هزينه شود، تامين كند». 
وزير آموزش و پرورش در ادامه اظهاراتش صريحا 
اعالم كرده است كه در حال حاضر حتى در شهر 
تهران هم مدارسى وجود دارد كه وضعيت آنها از 

"مدارس كپرى" هم بدتر است.
بايد ديد كه سال آتى 17ميليون دانش آموز و بيش 
از يك ميليون معلم، زير اين "مدارس كپرى" كه هر 
آن ممكن است بر سرشان خراب شود، چه بهره اى 

از تعليم و تربيت خواهند برد! 
كه  نيست  پرورش  و  آموزش  تنها  اين 

بودجه كشورى سال آتى، از دل بحران جارى! 
عطا خلقى 
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اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد، آدرس خود را 

براى ما ارسال كنيد.

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

چاپ مى كند.
*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر 

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

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

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
"ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
فارسى"  تايپ مى شود و حداكثر سقف 
مطالب ارسالى سه صفحه آ4 با سايز 13 

است.
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يك  با  را  نفتى  دالرهاى  بركت  پر  سال 
سر  پشت  دالرى  ميليارد   6 بودجه  كسرى 
مى گذارد، ديگر وزارتخانه ها و ارگان هاى 
خدمات اجتماعى و عمومى وضعيت مشابهى دارند 
و عرصه سرويس دهى شان به پايين ترين حد ممكن 

رسيده است.
تنظيم بودجه بر اساس بنيه مالى اى كه اساسا درآمد 
نفتى است و اين درآمد قرار است به كمتر از يك 
دوم درآمد سال گذشته كاهش يابد، معناى عملى اش 

يعنى:
بمراتب  بيكارى  تر،  پايين  بمراتب  عمومى  خدمات 
بيشتر، تورم بمراتب باالتر، گرانى بازهم بيشتر، فقر 
و  مالى  فساد  يعنى:  اينها  همراه  و  وسيعتر،  بمراتب 
ادارى بيشتر، فحشاء بيشتر، اعتياد بيشتر، بزهكارى 
يك  در  و  بيشتر.  افسردگى  بيشتر،  زندانى  بيشتر، 
و  انسانى  هنجارهاى  گسيختگى  هم  از  يعنى:  كالم 
اجتماعى و بزير خط استاندارد رفتن هر چه بيشتر 
آن"فرصت  اين  مملكت!  اين  شهروندان  زندگى 
بخاطرش  جمهور  رييس  آقاى  كه  است  استثنايى" 

شادمانى مى كرد.
***

مناطق  در  جارى  بحران  جانبه  همه  تخريب  قدرت 
محروم و كشورهاى جهان سوم حتى اگر هم كمتر 
باشد اما عمال جبران ناپذير است. باالخره كشورهاى 
براى  بيشترى  امكانات  و  توان  پيشرفته  و  صنعتى 
بحران  پيامدهاى  گذراندن  سر  از  و  كردن  مقابله 
بنيه  كه  سوم  جهان  كشورهاى  حاليكه  در  دارند،  را 
اقتصادى و مالى آنچنانى ندارند و بيشتر از هر جايى 
فساد مالى و بى حساب و كتابى رايج است، آنقدر 
آسيب پذيرند كه در عرض مدت كوتاهى به خاک 

سياه مى نشينند. 
اش  صادراتى  توجه  قابل  كاالى  تنها  كه  ايرانى  در 
نفت است و در عوض بزرگترين بازار خريد اجناس 
اروپايى و آسيايى بويژه چينى است، چگونه مى توان 
با  معامله  طرف  كشورهاى  همه  كه  داشت  انتظار 
ايران، امواج بحران درهمشان كوبيده باشد و اقتصاد 
بريزد؛  هم  در  را  دارشان  كتاب  و  حساب  و  قوى 
اما ايران با يك اقتصاد بيمار، با محاصره اقتصادى، 
و  اقتصادى  فعاليت هاى  در  گسيخته  افسار  فساد  با 
اعالم  دولتش  رئيس  و  نگزد؛  هم  ككش  تجارى، 
كند كه در نتيجه اين بحران "يك فرصت استثنايى" 

نصيب ايران شده است؟!
اگر زعيمانى چون احمدى نژاد قاتل و جنتى مرتجع 
نمى فهمند يا خود را به نفهمى مى زنند كه تارو پود 
سيستم سرمايه در همه عالم بهم تنيده است، كارگر 
و مزدبگير ايرانى خوب مى داند كه نظام سرمايه دارى 
ابعاد جهانى دارد و از يك روند و قانونمندى واحدى 

پيروى مى كند.
و  فراملى  نظامى  سرمايه دارى  نظام  كه  مادام 
جهانشمول است و همه جا كاركرد مشابهى دارد و 
همه جا از يك الگو و يك قانونمندى تبعيت مى كند، 
اقتصادى)  (بحران  سرمايه  مزمن  بيمارى  زمان  هر 
عود كند؛ بالفاصله همه گير مى شود و مرزها را در 
مى نوردد. ايران هم بخشى از اين كره خاكى است 
و اقتصاد جهانى هر كجا كه تب كند، اقتصاد بيمار 

ايران بحال نزع مى افتد.
مردم اين رابطه ها را مى شناسند و خوب مى دانند 
كه يكى از پيامدهاى بالفصل بحران جارى كاهش و 
حتى تعطيل بسيارى از مراكز صنعتى و توليدى در 
سطح جهان و در نتيجه كاهش ميزان انرژى و نياز 
كمتر به مواد نفتى و پايين آمدن تقاضاى خريد نفت 
است. واين يعنى افت شديد قيمت نفت، يعنى افت 
بودجه  شديد  تقليل  يعنى  نفتى،  درآمدهاى  شديد 
سال آتى، و باالخره يعنى زدن از همان مقدار ناچيز 

خدمات عمومى آنها.
مردم بخوبى درمى يابند كه اگر تا ديروز كه بحرانى 
دالر  هم  ارزى  ذخيره  صندوق  در  و  نبود  كار  در 
هاى  كسرى  با  دولت  اما  بود،  شده  انباشته  زيادى 
نفت  قيمت  كه  اكنون  بود،  مواجه  بودجه  بزرگ 
برسد؛  بفروش  دالر  تا 35  اى 30  بشكه  تا  مى رود 

چه به روزگارشان خواهد آمد.
شان  روزمره  زندگى  جريان  در  مردم  هاى  توده 
كاستى ها و كمبودهاى هر روزه شان را با تمام وجود 
و  اين  از  بعد  كه  واقفند  اينهم  بر  و  مى كنند  لمس 
متأثر از پيامدهاى شوم اين سونامى مالى چه روزگار 

سختى را در پيش دارند.
بردن  پى  در  مردم  تحليل  و  تجزيه  وتوان  درک 
به  كه  است  آن  از  باالتر  بسيار  ها  رابطه  كشف  به 
جنايتكارانى  و  دزدان  رياكارانه  و  ابلهانه  ادعاهاى 
چون جنتى و احمدى نژاد و ... متوهم باشند و فريب 
فريبكارى ها و رياكارى هاى سران و سردمداران اين 
رژيم را بخورند. آنها نيك مى دانند كه پيامدهاى اين 
بحران چگونه كار و زندگى شان را زيرورو خواهد 

كرد. 
و  آمريكا  از  بحران  امواج  چه  اگر  نداند  كه  كيست 
اروپا برخاسته است، اما بسرعت به آن سر دنيا روان 
است و ايران كه از سويى يكى از بزرگترين بازارهاى 
مصرفى آسيايى است و از سويى ديگر بخاطر صدور 
كشورهاى  خريد  بازار  به  وابستگى  بيشترين  نفتش 
اروپايى دارد، بيشتر از هر جاى ديگرى با هر تب و 
تاب و فرود و فراز اقتصادى در كشورهاى صنعتى 

جهان؛ به لرزه درمى آيد؟!
سومين  ايران  پول،  المللى  بين  صندوق  گزارش  به 
وارد كننده كاال در منطقه خاورميانه و آسياى مركزى 
ميليارد   89 به  جارى  سال  در  ايران  واردات  است. 
و400 ميليون دالر خواهد رسيد، كه نسبت به سال 
گذشته 14 ميليارد و 500 ميليون دالر افزايش داشته 
است  كرده  بينى  پيش  همچنين  صندوق  اين  است. 
ميليارد   97 به  هم  آينده  سال  در  ايران  واردات  كه 

دالر برسد.
***

تاثيرات اين بحران بر كل اقتصاد ايران به هر اندازه 
باشد، ازسهمى كه بتوان ارگانهاى سركوب را مجهزتر 
و ابزارهاى اشاعه خرافه وارتجاع را گسترده تركرد، 

دريغى نيست. 
مردم خوب مى دانند كه در اليحه بودجه پيشنهادى 
بودجه  ميزان  از  تنها  نه  نهم،  دولت  آتى  سال 
اختصاصى به ارگانهايى چون ارتش و سپاه و بسيج 
مذهب  و  خرافه  تبليغ  دستگاه  و  دم  و  اطالعات  و 
طغيان  و  شورش  بيم  از  اتفاقا  بلكه  نمى شود؛  كسر 

مردم بيشتر هم اختصاص داده مى شود. 

سازمانهاى  و  ارگانها  و  ها  وزارتخانه  تنها  اين 
و  راه  بهزيستى،  پرورش،  و  آموزش  خدماتى 
ترابرى، و... هستند كه بايد سهم بسيار كمترى از 
خدمات  ميزان  و  بگيرند  دولت  بودجه  كل  ميزان 
مقبول  استانداردهاى  زير  به  ها  مرتبه  را  اجتماعى 

ببرند.
 

هاى  توده  نسبى  رهايى  هاى  راه  از  يكى  بنابراين 
فرودست جامعه از زير بار سنگين پيامدهاى اين 
بحران و تنگناهاى ناشى از بودجه نارسا و نا كافى 
است  اى  توده  طغيان  و  شورش  همان  آتى،  سال 
و  است  كرده  بينى  پيش  را  آن  بورژوازى  كل  كه 
جمهورى اسالمى هم بيم و قوعش را در دل دارد. 
مراكز  اعتصابات  با  همزمان  تداومش  كه  كارى 
كليدى كار، سرنگونى رژيم را قطعيت مى بخشد و 

نويد سوسياليسم را مى دهد. 
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لحاظ  به  اسالمى  جمهورى  جنايتكار  رژيم 
و  خشن  سيستماتيك،  اعمال  و  سازماندهى 
آدمكشى،  جنايت،  شكنجه،  سركوب،  بى محاباى 
زندگى  هاى  حوزه  خصوصى ترين  به  تجاوز 
طبيعى،  حقوق  ترين  اساسى  نقض  و  شهروندان 
مدنى و شهروندى آحاد جامعه، افراد و گروه ها و 
و  خشن  ديكتاتورى هاى  درميان  اجتماعى،  طبقات 
لگام گسيخته در عصر ما، از موقعيتى تقريبا بى نظير 

و از جايگاه ممتاز و ويژه اى برخوردارست.
از ابتداى به قدرت رسيدن رژيم منحوس اسالمى 
آن،  جنايتكار  سران  مشغله  ترين  اصلى  تاكنون، 
و  ابزار  به  بخشى  قوام  و  دهى  شكل  چگونگى 
و  جنايت  شكنجه،  سركوب،  موثرتر  هاى  شيوه 
اين  در  و  است  بوده  بشر  اساسى  حقوق  نقض 
به  متعلق  هاى  سرمايه  از  هنگفتى  بسيار  مبالغ  راه 
ها  دستگاه  تجهيز  صرف  را  ايران  ستمديده  مردم 
و  تجديد  هدف  با  خود  سركوبگر  ارگان هاى  و 
در نهايت نابود سازى حقوق فردى و آزادى هاى 

اجتماعى و سياسى شهروندان ايرانى نموده اند.
شقاوت  رژيم  جنايات  و  توحش  دايره  اينروى  از 
انسانى،  ضد  اعمال  از  وسيعى  دامنه  اسالمى  پيشه 
از اعدام هاى خيابانى تا شالق زدن بر تن رنجور و 
نحيف قربانيان خود در مالءعام، از چشم در آوردن 
اسالمى  وحشيانه  مجازات  تا  پا،  و  دست  بريدن  و 
مردم  بر  كه  را  ديگر  جنايات  بسيارى  و  سنگسار 
ايران و بويژه بر تهيدستان و بينوايان روزانه تحميل 

مى كند، در بر مى گيرد.
هاى  مجازات  و  جنايات  آور  سرسام  ارقام  و  آمار 
پيشه  شقاوت  رهبران  امر  به  كه  اسالمى  وحشيانه 
حكومت اسالمى و منبعث از نصوص قرآن، شريعت 
كه  جعفرى  فقه  از  منتج  كيفرى  قوانين  و  اسالمى 
دارى  برده  ترحم  بى  عصر  از  برخاسته  تمام  و  تام 
بر  سهمگين  اى  تازيانه  چون  هم  روزانه  و  هستند 
اى  پايه  حقوق  و  آيد  مى  فرود  ستمديدگان  گرده 
شهروندان ايرانى را به نحوى گسترده و در همه ابعاد 
كند،  مى  لگدمال  مدنى  حيات  و  اجتماعى  زندگى 
اسالمى  رژيم  جنايتكارانه  حاكميت  سال  سى  طى 
آن چنان مرزهاى هول انگيزى را در نورديده كه به 
طور مكرر واكنش و اعتراض مجامع بين المللى و 
سازمان هاى مدافع حقوق بشر را طى اين ساليان به 

دنبال داشته است. 
اسالمى  جمهورى  جنايتكار  رژيم  پيش  چندى  تا 
سازمان  عمومى  مجمع  سوى  از  بار  چهار  و  پنجاه 
به  اللحن  شديد  هاى  قطعنامه  صدور  با  متحد  ملل 
نقض آشكار و بى محاباى حقوق بشر محكوم شده 
هاى  پيمان  به  توجه  بى  اسالمى  رژيم  ليكن  بود، 
كه  جهانى  هاى  ميثاق  و  ها  نامه  عهد  المللى،  بين 
روند  به  باشد،  مى  آنها  امضاكنندگان  از  يكى  خود 

لگد مال نمودن حقوق اساسى بشر مندرج در اين 
نوع قراردادهاى بين المللى از جمله منشور جهانى 
و  عمومى  افكار  واكنش  به  اعتنا  بى  و  بشر  حقوق 
ادامه  بشر،  حقوق  مدافع  المللى  بين  هاى  سازمان 

داده است.
در واكنش به ادامه روند فزاينده اعدام ها، شكنجه 
زيانبار  حاكميت  تحت  گسيخته  لگام  سركوب  و 
نشست  سومين  و  شصت  اخيرا  ايران،  در  اسالمى 
تصويب  با  متحد  ملل  سازمان  عمومى  مجمع 
از  بشر  حقوق  فاحش  نقض  استمرار  اى،  قطعنامه 

سوى جمهورى اسالمى را محكوم نمود.
طى قطعنامه مزبور، مجمع عمومى سازمان ملل از 
به  وسيع  هاى  اعدام  ها،  زندان  در  شكنجه  وجود 
حقوق  مدافع  فعاالن  پيگرد  نوجوانان،  اعدام  ويژه 
و  مذهبى  و  ملى  هاى  اقليت  عليه  تبعيض  زنان، 
شهروندان،  سياسى  حقوق  آشكار  و  وسيع  نقض 

ابراز نگرانى كرده است.
قطعنامه هم چنين از رژيم اسالمى خواسته است به 
نوجوانان،  اعدام  شدگان،  بازداشت  آزار  و  شكنجه 
سنگسار، سركوب خشونت بار فعاالن حقوق زنان، 
و  بهائيان  آزار  مذهبى،  هاى  اقليت  عليه  تبعيض 
پايان  ايران  در  عقيده  و  مذهب  آزادى  محدوديت 

دهد.
رژيم جمهورى اسالمى قبل از تصويب اين قطعنامه 
از طريق نماينده خود در مجمع عمومى سازمان ملل 
متحد به تكاپو افتاده بود تا بسا مانع از به تصويب 
و  بررسى  از  قبل  رژيم  نماينده  گردد.  آن  رسيدن 
نقض  محكوميت  قطعنامه  مورد  در  گيرى  رأى 
مجمع  كه  بود  كرده  پيشنهاد  ايران،  در  بشر  حقوق 
وارد اين موضوع نشود و بررسى قطعنامه از دستور 
كار شصت و سومين نشست مجمع عمومى خارج 
دهنده  ارائه  كه  كانادا  دولت  نماينده  ليكن  گردد. 
را  رژيم  نماينده  درخواست  بود،  قطعنامه  اصلى 
اقدامى شگفت آور دانست و مخالفت جدى خود 

را با آن بيان داشت.
موافق  كشورهاى  سوى  از  كه  نيز  استراليا  نماينده 
قطعنامه سخن مى گفت، در مخالفت با درخواست 
ملل  سازمان  هاى  «ارگان  كرد:  تأكيد  رژيم  نماينده 
متحد بايستى به بررسى وضعيت حقوق بشر در هر 

كجا ادامه دهند».
گيرى  رأى  به  عمومى  مجمع  سخنان،  اين  از  پس 
اين  و  پرداخت  رژيم  نماينده  درخواست  درباره 
درخواست با اكثريت آراء رد شد. نماينده رژيم در 
ادامه جلسه مجمع به ترفند ديگرى متوسل شد. وى 
عمومى  مجمع  قطعنامه  پاراگراف  دو  كرد  پيشنهاد 

حذف گردد، اين دو پاراگراف عبارتند از:
پاراگراف 6 قطعنامه كه بر اساس آن، دبيركل سازمان 
ملل متحد مى بايست براى ارائه گزارشى در مورد 

وضعيت حقوق بشر در ايران اقدام كند و پاراگراف 
در  بشر  حقوق  نقض  بررسى  ادامه  خواستار  كه   7

ايران توسط مجمع است.
فرانسه  نماينده  رژيم،  درخواست  به  واكنش  در 
ايران  رژيم  درخواست  دو  هر  «با  داشت:  اظهار 
فرصت  عمومى  مجمع  سوم  كميته  هستيم.  مخالف 
اگر  و  است  داشته  قطعنامه  بررسى  براى  را  الزم 
كسى مى خواست اصالحيه بدهد بايد همان جا ارائه 
مى داد. وضعيت حقوق بشر در ايران بايد كماكان در 

دست بررسى باشد».
مجمع عمومى ملل متحد سپس در مورد درخواست 
رژيم براى حذف پاراگراف هاى 6 و 7 رأى گيرى 
كرد كه در اين مورد نيز اكثريت اعضا مخالفت خود 
را ابراز داشتند و به اين ترتيب اين ترفند رژيم نيز 
با شكست مفتضحانه اى روبرو گرديد و در نهايت 
قطعنامه  رژيم،  شگردهاى  تمامى  ناكامى  از  پس 
پنجاه و پنجمين محكوميت رژيم اسالمى در مجمع 
عمومى ملل متحد با اكثريت آراء به تصويب رسيد 
و بار ديگر كوس رسوايى و بدنامى حاكمان جنايت 

پيشه رژيم اسالمى را به صدا در آورد.
رژيم اسالمى در حالى وقيحانه و در كمال بى شرمى 
تالش مى نمايد كه از ادامه روند محكوميت هاى 
تحت  بشر  حقوق  وحشيانه  نقض  سبب  به  پياپى 
حاكميت خونين خود ممانعت به عمل آورد كه در 
زمينه حقوق بشر، داراى كارنامه سياه، سراسر ننگين 

و آكنده از جنايت است.
بان كى مون دبيركل سازمان ملل متحد در گزارش 
جمهورى  در  بشر  حقوق  وضعيت  درباره  خود 
اسالمى كه در اكتبر 2008 انتشار يافت، به افزايش 
سركوب و خشونت عليه زنان، دانشجويان، كارگران، 
فعاالن و مدافعان حقوق بشر از سوى رژيم اسالمى 
اشاره دارد، در همين گزارش آمده است كه در سال 
رژيم 138  سركوبگر  و  امنيتى  هاى  دستگاه   2007
صادر،  شهروندان  براى  غيررسمى  احضاريه  مورد 
297 نفر را دستگير و 132 پرونده امنيتى ـ قضايى 
عليه شهروندان ايرانى تشكيل داده كه در اين ميان 
و در ادامه روند رو به تزايد سركوب ها، 82 نفر از 
فعالين حقوق بشر، اعضاى اتحاديه هاى كارگرى، 

دانشجويان و معلمان روانه زندان شده اند.
متحد  ملل  ويژه  گزارشگر  آنچه  با  مطابق  همزمان 
اعمال  به  كماكان  اسالمى  رژيم  است،  داشته  اعالم 

شكنجه و مجازات هاى غير انسانى ادامه مى دهد.
تنها در سال 2007 در واكنش به ادامه اعمال شكنجه 
و مجازات هاى غير انسانى از سوى رژيم اسالمى، 
گزارشگر ويژه اقدام به ارسال 24 نامه اعتراضى و 

دادخواست فورى خطاب به سران جنايتكار 
رژيم به منظور توقف اين گونه اعمال غير 

انسانى نموده است.

                 بيژن رنجبر

 رژيم اسالمى و نقض فاحش حقوق بشر  
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به  خود  گزارش  ادامه  در  ويژه  گزارشگر 
رفتار  و  شكنجه  هاى  شيوه  از  نمونه  چند 
زندانيان  و  شدگان  بازداشت  با  وحشيانه 
رژيم  امنيتى  و  اطالعاتى  هاى  دستگاه  سوى  از 
رفتارهاى  به  جمله  از  كند،  مى  اشاره  زندان ها  در 
در  به  مريوان  شهر  در  بازداشتى  يك  با  غيرانسانى 
را  شده  دستگير  فرد  دارد.  اشاره    2007 اگوست 
در سلولى به مساحت يك متر مربع محبوس و به 
سلول  سپس  و  بودند  نموده  شتم  و  ضرب  شدت 
سقف  از  هايش  دست  ناحيه  از  كه  حالى  در  را  او 
آويزان بود با فاضالب و مدفوع پر و او را مجبور 
غرق  فقط  تا  دارد  نگه  باال  را  سرش  بودند  ساخته 

نشود.
گزارشگر ويژه به نمونه تكان دهنده ديگرى اشاره 
مى كند؛ در آوريل 2007 نيروهاى امنيتى و اطالعاتى 
رژيم، بدن پنج بازداشتى را براى گرفتن اعتراف با 
پاى  و  دست  هاى  استخوان  سوزاندند،  داغ  اتوى 
آنان را زير شكنجه شكستند و به وسيله مته برقى 

دست و پاى آنان را سوراخ كردند.
در ژوئن 2007 يك مدافع حقوق مدنى را در شهر 

خوى تحت شكنجه قرار مى دهند كه 
از ناحيه قفسه سينه دچار شكستگى 
مى گردد، در همان حال به مادر وى 
اطالع مى دهند كه او را اعدام كرده 
اند و براى تحويل جنازه فرزندش به 
مادر  مراجعه  از  بعد  اما  بيايد،  زندان 
اطالع  وى  به  شده،  شكنجه  زندانى 

مى دهند كه هنوز حكم اعدام وى اجرا نگرديده و 
او اجازه مالقات با فرزندش را ندارد.

بى  عصر  به  متعلق  اسالمى  رژيم  براستى 
از  يكى  كه  حالى  در  زيرا  است،  بربريت  شفقت 
و  سياسى  حقوق  المللى  بين  ميثاق  امضاكنندگان 
با  مطابق  كه  باشد  مى  متحد  ملل  سازمان  مدنى 

ماده 7 آن، مجازات هايى از قبيل قطع اعضاى بدن، 
شالق زدن و سنگسار ممنوع اعالم گرديده است، 
كماكان به اعمال اين نوع كيفرهاى وحشيانه و ضد 

انسانى ادامه مى دهد.
ملل  سازمان  بشر  حقوق  كميته  گزارش  با  مطابق 
انسانى  ضد  جزايى  قوانين  حاكميت  تحت  متحد، 
حتى  آدمكشى،  و  جنايت  جمهورى  در  اسالمى 
كودكان زير سن 18 سال كه مرتكب جرم شده اند، 
و  شالق  عضو،  قطع  قبيل  از  هايى  مجازات  هدف 
سنگسار قرار مى گيرند كه احكام مربوط به آنها به 
رژيم  قضايى  مقامات  سوى  از  سيستماتيك  شكلى 

صادر مى گردند.
كرمانشاه  روزنامه هاى رسمى در  ژانويه 2007  در 
از قول رئيس دادگسترى اين شهر خبر دادند كه به 
قطع  مالءعام  در  محكوم  چند  پاى  و  دست  زودى 
خواهد شد، به عالوه در شهر مشهد نيز در همين 
ديگر  محكوم  چهار  دست  قطع  از  ها  روزنامه  ايام 

خبر دادند.
براساس گزارش جمعى از گروه هاى ايرانى فعال 
حقوق بشر كه به مناسبت 10 دسامبر، روز جهانى 
از   2008 سال  در  است،  يافته  انتشار  بشر  حقوق 
اسالمى  رژيم  قضايى  پيشه  شقاوت  دستگاه  سوى 
حكم   3 و  پا  قطع  حكم   5 دست،  قطع  حكم   12

قصاص چشم، صادر و به مرحله اجرا در آمده اند.
در تداوم اجراى كيفرهاى وحشيانه اسالمى، درحالى 
كه در ژانويه 2008 سخنگوى رئيس جنايتكار قوه 
اى  بخشنامه  طى  كه  گرديد  مدعى  رژيم  قضائيه 
انظارعمومى  برابر  در  و  مالءعام  در  اعدام  اجراى 
ممنوع اعالم گرديده است، اندک زمانى بعد سازمان 
عفو بين الملل گزارش كرد كه چهار مرد از جمله 
استان  مركز  بيرجند  شهر  در  پناهنده  افغانى  يك 
مالءعام  در  جوالى 2008   10 در  جنوبى  خراسان 
به دار آويخته شدند. طبق آمار ارائه شده از سوى 
گروه هاى ايرانى مدافع حقوق بشر، تنها 30 تن در 
سال جارى در خيابان و در برابر انظارعمومى توسط 

رژيم جمهورى اسالمى به دار آويخته شده اند.
دولت مهرورز و عدالت گستر! احمدى نژاد جنايت 
نوع  از  عدالت  بسط  به  ها  اعدام  افزايش  با  پيشه 
در  و  ورزيده!  اهتمام  اكمل  نحوى  به  اش  اسالمى 
اين زمينه گوى سبقت را در اجراى عدالت اسالمى 

از دولت هاى پيشين در ربوده است.
حقوق  براى  المللى  بين  كمپين  گزارش  با  مطابق 
رياست  دوره  در  ها  اعدام  تعداد  ايران،  در  بشر 
سال  در  فقره  از 86  نژاد  احمدى  جمهورى 
رسيد.   2007 سال  در  مورد   317 به   2005

اين تعداد تقريبًا دو برابر آمار اعدام در سال 2006 
و چهار برابر آمار سال 2005 مى باشد. اين در حالى 
است كه سازمان عفو بين الملل معتقد است تعداد 
به  اما  است،  اين  از  بيش  شده  اعدام  افراد  واقعى 
علت "عدم پاسخگويى و نبود شفافيت در نزد قوه 
قضائيه" رژيم، رقم اصلى اعدام ها نامشخص باقى 

مى مانند.
هم چنين مطابق با گزارش گروه هاى ايرانى مدافع 
حقوق بشر، طى سال 2008 در سايه دولت مهرورز! 
پاسدار احمدى نژاد تاكنون 250 نفر اعدام شده اند 
و 247 نفر ديگر در انتظار اجراى حكم اعدام بسر 

مى برند.
در تيرماه 1387 در يك قتل عام دسته جمعى، در 
شدند،  اعدام  نفر   29 روز  يك  در  فقط  كه  حالى 
نگهبان  شوراى  دبير  جنتى  احمد  جنايتكار  آخوند 
رژيم، در خطبه هاى نماز جمعه ضمن ستايش از 
نيروى  دژخيمان  و  بندان  قداره  جنايتكارانه  اعمال 
سركوبگر انتظامى گفت: «اگر على (ع) بود بيش از 

اينها را اعدام مى كرد...».
درشرايطى كه سران جنايت پيشه جمهورى اسالمى 
و  ها  مخالفت  از  اى  گسترده  و  وسيع  موج  با 
اعتراضات گروه ها، مجامع و سازمان هاى ايرانى و 
بين المللى مدافع حقوق بشر روبرو هستند، ضمن 

رد گزارش هاى نقض حقوق بشر در ايران تحت 
و  مضحك  ادعايى  در  خود،  جهنمى  و  سياه  سلطه 
ترين  آزاد  از  يكى  «ايران  اند:  داشته  اعالم  ابلهانه 
كشورهاى دنياست» ! زهى بى شرمى، ننگ و نفرت 

بر سركردگان رژيم جنايتكار اسالمى باد.
انسانى  ضد  و  وحشيانه  شدت  به  اشكال  از  يكى 
اسالمى،  جمهورى  جزايى  قوانين  در  مجازات 
سنگسار محكومين به مرگ است. اين شيوه اجراى 
اعدام گرچه به دوران قبل از ظهور اسالم بر مى گردد 
و در كتاب مقدس نيز به آن اشاره شده است، ليكن 
بعدها از سوى اسالم و به طور خاص مذهب شيعه 
جعفرى اخذ و پذيرفته شد. "شهيد ثانى" از فقها و 
تدوين كنندگان اصلى فقه جعفرى در كتاب"لمعه" 
از سنگسار به عنوان يك روش مجازات اسالمى نام 
مى برد و بر استفاده از آن با هدف "اجراى حدود 

الهى" تاكيد مى ورزد.
با اين وصف رژيم جمهورى اسالمى به عنوان يك 
حاكميت دينى كه روحانيون شيعه جعفرى در رأس 
آن قرار دارند، در تبعيت از فقه جعفرى با فراغ بال 
و طيب خاطر به اجراى روش سنگسار محكومين 
با  اسالمى  شريعت  به  عمل  چارچوب  در  مرگ  به 

هدف "اجراى حدود اله" اهتمام مى ورزد!
قضايى  دستگاه  كه  ترفندى  رغم  به  دليل  همين  به 
افكار  انحراف  منظور  به    2002 ژانويه  در  رژيم 
عمومى مردم ايران و جهان و كاستن از فشار مجامع 
بين المللى، با صدور بخشنامه اى مبنى بر ممنوعيت 
سنگسار  اجراى  چنان  هم  بست،  كار  به  سنگسار 
ادامه  اسالمى  جمهورى  بشرى  ضد  رژيم  سايه  در 
رژيم  سران  نيز  اينجا  در  كه  آن  توجه  شايان  دارد. 
براى گريز از فشارهاى داخلى و خارجى به دروغى 
بزرگ متوسل شدند، زيرا به رغم ادعاى آنان مبنى 
هرگز  قضايى،  دستگاه  بخشنامه  سنگسار،  لغو  بر 
بلكه  نكرد،  اعالم  ممنوع  را  سنگسار  اجراى  اصل 
در  آن  اجراى  است  بهتر  كه  بود  كرده  توصيه  فقط 
از  دور  به  و  خفا  در  يعنى  نگيرد.  صورت  مالءعام 
اطالع يابى افكار عمومى در داخل و خارج از ايران، 
اجراى آن نه تنها عارى از اشكال شرعى خواهد بود 
اخروى  صواب  اجر و  بلكه با نيت "قربتًا الى اهللا" 
خواهد  همراه  به  نيز  آن  القلب  قسى  مجريان  براى 

داشت!
بدينسان مطابق گزارش بان كى مون دبيركل سازمان 
ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، 
جوالى  در  و  مشهد  در  نفر  دو   2006 مه  ماه  در 
2007 يك نفر در قزوين از طريق سنگسار اعدام و 
در جوالى 2008 در ادامه صدور احكام سنگسار 9 

نفر ديگر به مرگ از اين طريق محكوم گرديدند.
فاحش  نقض  روند  در  اسالمى  جمهورى  رژيم 
اعالميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين المللى حقوق 
سياسى و مدنى و نيز كنوانسيون حقوق كودک، كه 
مغايرت  در  باشد،  مى  آنها  امضاكنندگان  از  خود 
سال 1999  از  خود،  المللى  بين  تعهدات  با  آشكار 
تاكنون بيش از هر دولت ديگرى افراد زير 18 سال 

را اعدام كرده است.
عنوان  تحت  الملل  بين  عفو  سازمان  گزارش  طبق 

فاصله  در  كودكان"  جالد  آخرين  "ايران 
جمهورى  رژيم  تا 2006  سال هاى 1999 
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مجموع  از  نيمى  تقريبًا  كه  را  نوجوان  اسالمى 22 
جهان  سرتاسر  در  نوجوانان  اعدام  به  مربوط  آمار 
اعدام  دهد،  مى  اختصاص  خود  به  را  مورد)   51)

نموده است.
همين گزارش در ادامه مى افزايد در مجموع 107 نوجوان 
رژيم  آفرين  مرگ  قضايى  دستگاه  سوى  از  سال   18 زير 
اسالمى به مرگ محكوم شده اند كه از اين ميان، پرونده 36 
تن از آنان مراحل پايانى خود را طى مى كند. عفو بين الملل 
در مورد تعداد  اشاره مى كند كه جمهورى اسالمى معموالً 
انتشار  دقيقى  اطالعات  احكام  اين  اجراى  و  اعدام  احكام 
نمى دهد و احتمال دارد كه آمار واقعى كودكان محكوم به 

اعدام و نيز اعدام شدگان نوجوان بيش از اين باشد.
براى  كمپين  نام  به  بشر  حقوق  مدافع  گروه  يك  چنين  هم 
تنها  عنوان  به  ايران  «از  گويد:  مى  ايران  در  بشر  حقوق 
كشورى ياد مى شود كه در سال 2008 ميالدى 6 نوجوان 
در آن اعدام شده اند و بيش از 130 نوجوان ديگر در صف 

انتظار اجراى احكام اعدام هستند».
اعدام  آمار  بيشترين  اسالمى با  جنايتكار  رژيم  ترتيب  بدين 
حاضر در  درحال  تاكنون،  سال از 1990  زير 18  نوجوانان 
صدر كشورهاى ناقض حقوق كودكان و كنوانسيون حقوق 

كودک ملل متحد قرار دارد.
و  قتل  جنايت،  و  جهل  جمهورى  اسالمى،  جمهورى 
آدمكشى، اجحاف و بيدادگرى، ستم و استثمار و سركوب 
نظام  حفظ  و  بقا  براى  تالش  در  كه  است  گسيخته  لگام 
سرمايه دارى منحوس حاكم بر ايران از هيچ جنايتى دريغ 
حقوق  فاحش  نقض  زمينه  در  اسالمى  رژيم  ورزد.  نمى 
اجتماعى، اقتصادى و سياسى طبقه كارگر ايران و سركوبى 
به  ترديدى  هيچ  كارگرى  فعالين  و  ها  سازمان  ها،  اتحاديه 
خود راه نمى دهد و به وحشيانه ترين شكل ممكن، بى محابا 

به سركوبى جنبش كارگرى ايران مشغول است.
تنها در سال 2008 دستگاه هاى امنيتى و قضايى رژيم حامى 
سرمايه جمهورى اسالمى 204 فعال كارگرى را بازداشت، 
62 نفر را به دادگاه احضار، براى 33 كارگر احكام محكوميت 
و  بازجويى  را  نفر  محاكمه، 8  را  كارگرى  فعال  صادر، 12 
است  حالى  در  اين  اند.  كرده  حمله  كارگرى  تجمع  به 12 
ها  سازمان  ها،  ارگان  ساير  در  رژيم  مزدور  كارگزاران  كه 
 34800 اخراج  به  اقدام  جارى  سال  در  دولتى  نهادهاى  و 
كارگر نموده و حقوق و مزاياى 66859 كارگر شاغل را نيز 
پرداخت نكرده اند و بدين ترتيب حتى يك تكه نان بخور 
و نمير را نيز از سفره خالى كارگران و زحمتكشان بى پناه و 

ستمديده ايران دريغ ورزيده اند.
گفتگو،  و  مدارا  اهل  نه  و  پذيرست  اصالح  نه  رژيم  اين 
رژيمى متعلق به قرون تاريك زندگى بشر و انعكاس عالى 
و  قوانين  نه  است،  طبقاتى  تاريخ  در  خفته  فرو  توحش 
نه  و  سازند  رام  را  آن  قادرند  المللى  بين  هاى  كنوانسيون 
نصايح پدر خوانده هاى دنيا، تنها و تنها سرنگونى و روبيدن 
بيدادگرى  و  ستم  جنايت،  از  آكنده  و  ننگين  حيات  بساط 
و  كارگران  هاى  توده  متحد  و  متشكل  نيروى  اتكاى  به  آن 
زحمتكشان از رهگذر برپايى انقالب بنيان كن سوسياليستى 
و به زير كشيدن نظام سرمايه دارى حاكم بر ايران، يگانه راه 
پايان بخشيدن نهايى به سركوب، جنايت، سنگسار، شالق و 
اعدام به همراه ستم، استثمار، بيدادگرى و جهل خواهد بود 
از  را  جامعه  كل  بلكه  خود  تنها  نه  كارگران  طريق  بدين  و 

پلشتى وجود منحوس رژيم اسالمى نجات خواهند داد.

از  شمارى  ماه  دى  يازدهم  چهارشنبه  روز 
مختلف  نقاط  از  ايران  معلمان  نمايندگان 
كشور به دعوت كانون معلمان ايران در مقابل 
مجلس شوراى اسالمى دست به تجمع زدند. 
معلمان  سراسرى  سازمان  بوسيله   تجمع  اين 
از  قبل  شب  بود.  شده  داده  فراخوان  ايران 
به  ويژه  گارد  و  انتظامى  نيروهاى  تجمع  اين 
مستقر  مجلس  اطراف  در  اى  گسترده  شكل 
كانون هاى  نمايندگان  تجمع  از  تا  بودند  شده 
اما  كنند.  جلوگيرى  مجلس  مقابل  در  معلمان 
عليرغم اين آمادگى معلمان براى مدتى حضور 
خود را در آن محل به نيروهاى رژيم تحميل 
كردند. تجمع كنندگان خواستار اجراى قانون 
"مديريت خدمات كشورى" بودند. اين تجمع 
ساعت 9 صبح آغاز شد و تنها ساعتى پس از 
آن با دخالت نيروهاى انتظامى و امنيتى رژيم 
صف  به  رژيم  نيروهاى  شد.  كشيده  تشنج  به 
تجمع كنندگان حمله كردند و تعداد زيادى از 
آنها را دستگير و روانه زندان نمودند. بعد از 
تهديد و پرونده سازى روز بعد آزاد گرديدند. 
در همين رابطه سازمان معلمان ايران با صدور 
بيانيه اى اعتراض خود را نسبت به بازداشت 

معلمان تظاهر كننده اعالم كرد.
اى  گسترده  اعتراضات  گذشته  سال  دو  طى 
پايين  به  اعتراض  در  ايران  معلمان  جانب  از 
آنها،  زندگى  دشوار  شرايط  و  حقوق  بودن 
خواست هاى  از  يكى  است.  گرفته  صورت 
حقوق  بين  ناهماهنگى  رفتن  بين  از  معلمان 
بود.  دولتى  كارمندان  ساير  حقوق  و  معلمان 
اين مبارزات سرانجام سال گذشته به تصويب 
"اليحه خدمات كشورى" منجر شد. در حالى 

كه اين قانون تاكنون به اجرا در نيامده است. 
در اطالعيه كانون معلمان ايران كه تجمع روز 
چهارشنبه را فراخوان داده بود آمده است كه: 
را  مجلسش  و  خود  مصوبه هاى  حتى  «دولت 
آذر  روز 15  كه  حالى  در  كند،  نمى  اجرا  هم 
اين  اجراى  براى  قانونى  مهلت  آخرين   1387
همين  در  است.  بوده  دولت  وسيله  به  قانون 

بيانيه آمده است در صورتى كه حداكثر ظرف 
اجرا  مورد  به  را  قانون  اين  دولت  روز   15
نگذارد مسئوليت هرگونه تصميمى كه از سوى 
نمايندگان معلمان اتخاذ شود متوجه دولت و 

بويژه شخص رئيس جمهور خواهد بود».
عكس العمل شديد رژيم در مقابل تجمع روز 
مجلس  ساختمان  جلو  در  معلمان  چهارشنبه 
شدت  به  رِژيم  كه  دارد  آن  از  نشان  اسالمى، 
نگران گسترش مبارزات معلمان ايران است. اما 
در عين حال به خوبى مى داند كه در موقعيت 
دارد  قرار  آن  در  كه  اى  زده  بحران  اقتصادى 
قادر نخواهد بود كه هماهنگى مورد درخواست 
معلمان را در پرداخت حقوقها عملى سازد. به 
خود  امنيتى  و  انتظامى  نيروهاى  دليل  همين 
را به كار مى گيرد و راه سركوب را به جاى 
راه انجام اصالحات در امور  زندگى معلمان 
انتخاب كرده است. رژيم هنوز تجمعات 100 
هزار نفرى معلمان را در دو سال گذشته از ياد 

از  قبل  مى خواهد  دليل  همين  به  است.  نبرده 
اينكه اين جنبش بار ديگر گسترده و همه گير 
شود، آن را در نطفه خفه نمايد. اما واقعيت اين 
سطح  بودن  پايين  به  اعتراض  امروز  كه  است 
تبعيض  آور،  سرسام  تورم  و  گرانى  دستمزد، 
و بى عدالتى، امر مشترک اكثريت قاطع مردم 
اى  مبارزه  در  معلمان  رو  اين  از  است.  ايران 
كه در پيش دارند، در اين دوره تنها نخواهند 
بود. مبارزات معلمان زحمتكش ايران همپاى 
جنبش كارگران و جنبش جوانان و دانشجويان 
به حركت در آمده است و از پشتيبانى معنوى 

اكثريت مردم ايران برخوردار است. 

روياروئى رژيم
 با مبارزات معلمان ايران 

آدرسآدرس  هاى الكترونيكىهاى الكترونيكى تماس تماس
 با  كميته تشكيالت داخل كشور با  كميته تشكيالت داخل كشور

 حزب كمونيست ايران حزب كمونيست ايران

 norpardazan@yahoo.com
h.faalin@gmail.com
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سى سال است رژيم قرون وسطايى و انسان ستيز 
طويل  و  عريض  ماشين  و  قهريه  قوۀ  توسط  ايران 
كارگرى،  هاى  جنبش  با  مقابله  به  خود  سركوب 
زنان، دانشجويان و ملل تحت ستم برخاسته است. 
طى اين سه دهه، رهبران جمهورى اسالمى در نهايت 
قساوت و ددمنشى توانسته اند بر جامعه حكمرانى 
كنند. اگر چه اعمال و كرده هاى وحشيانة آنان بر 
به  تا  آنچه  گفتن  به  لزومى  و  است  آشكار  همگان 
حال انجام داده اند و يا در آينده خواهند داد نيست؛ 
ريزى  برنامه  هاى  هجوم  تداوم  حرفها  اين  همة  با 
بهانه اى  كارگرى  فعالين  و  رهبران  به  رژيم  شده 
شد تا بار ديگر به تدقيق رويدادها و مسائل جارى 

مبادرت كنيم.  
بازداشت محسن حكيمى در روز سوم دى ماه در 
و  خودرو  پارس  شركت  كارگران  از  يكى  منزل 
انتقال ايشان به بند 209 زندان اوين، يورش ماموران 
امنيتى شهر سنندج به منزل پدارم نصرالهى در روز 
چهارم دى ماه و بازداشت وى، و سپس دستگيرى 
واكنش  با  كه  ماه  دى  پنجم  روز  در  اميرى  بيژن 
به  كمك  براى  هماهنگى  كميته  بموقع  و  سريع 
ايجاد تشكل هاى كارگرى- منطقة غرب، سنديكاى 
اتوبوسرانى تهران و حومه،  كارگران شركت واحد 
محكوميت  در  خودرو  ايران  كارگران  از  جمعى  و 
بازداشت هاى پياپى اين تالشگران كارگرى همراه 
گشت؛ مؤيد تصميم دستگاه حكومتى در گسترده تر 
كارگر،  طبقة  پيشروان  به  يورش  و  تعدى  كردن 
بدينسان  و  داخل  چالشگران  ساختن  مرعوب 

مختنق تر كردن فضاى كشور است. 
بيژن  نصرالهى،  پدرام  حكيمى،  محسن  دستگيرى 
رييس  نائب  مددى  ابراهيم  آنان  از  بعد  و  اميرى 
ماه،  دى  هفتم  روز  در  واحد  شركت  سنديكاى 
هاى  هفته  در  كه  گرفت  صورت  هنگامى  درست 
اخير كمپين ها و تجمعات اعتراضى وسيعى از طرف 
نيروهاى چپ و راديكال عليه اقدامات سركوبگرانه 
جمهورى اسالمى در قبال مبارزين كارگرى در سطح 
موج  شاهد  حالى  در  جامعه  گرديد.  برگزار  جهان 
گذشته  هاى  هفته  در  كه  است  تعرضات  اين  تازه 
ايران  از  بيرون  و  درون  در  اى  مجدانه  تقالهاى 
جهت آزادى افشين شمس، منصور اسانلو و چندين 
تن از فعاالن جنبش هاى اجتماعى- اعتراضى كشور 

در جريان بود.
تهاجم دوباره رژيم در حاليست كه به انضمام مطرح 
شدن خواست متحدانة افزايش دستمزدها به همت 
تعدادى از تشكل هاى كارگرى، همچنين پيكارهاى 
كارگرى در شهرها و واحدهاى توليدى مختلف از 
طول  در  است.  داشته  افزايش  سو  بدين  قبل  ماهها 
ماه نوامبر و دسامبر 2008 ، نظاره گر دهها خيزش 
شركت  در  اعتراض  و  اعتصاب  بوديم.  كارگرى 
كشت و صنعت مهاباد، شركت تيپك مهاباد، كارخانه 
اشكان در قزوين، كارخانة سيمان آبيك در قزوين، 

كارخانه كشت و صنعت خمينى در شوشتر، صنايع 
كارگران  تجمع  اصفهان،  آهن  ذوب  تهران،  فلزى 
بيكار شده سازمايه در پاكدشت، كارخانة مكان ساز 
پوپلين  ايران  كارخانة  ناز،  كرپ  نساجى  اصفهان، 
كارخانه  سقز،  نزديكى  در  استراتوس  سد  رشت، 
الستيك سازى آرتاويل تاير اردبيل، پرريس سنندج 
حق  فرياد  شدن  بلند  از  هايى  گوشه  تنها  غيره  و 

طلبى كارگران در اين مدت بوده است.  
شده  سپرى  روزهاى  در  پيوسته  بوقوع  رخدادهاى 
اسالمى-  نظام  كه  دارند  تأكيد  واقعيت  اين  بر 
نشينى  عقب  تحميل  قصد  به  ايران  دارى  سرمايه 
به جنبش هاى اعتراضى و در پيشاپيش آنها جنبش 
ديده  تدارک  گذشته  هاى  دوره  از  بيش  كارگرى 
است. سرمايه داران و دولت آنها عزمشان را جزم 
دستگيرى  تاكتيك  به  دادن  استمرار  با  تا  اند  كرده 
فعالين كارگرى يك دورۀ ديگر جنبش طبقه كارگر 
را با ركود مواجه سازند چرا كه اعتراضات هر روزه 
تبعيد  در  كارگرى  فعالين  تحركات  نيز  و  كارگران 
همراه با احزاب كمونيست خارج كشور در حمايت 
از جدال هاى كارگرى داخل، جمهورى اسالمى و 

كارفرمايان را تماما به وحشت انداخته است. 
از طرف ديگر حاكمين بخوبى دريافته اند كه اوالً 
سيستم  و  دارى  سرمايه  نظام  (انهدام  افقى  بدليل 
در  كارگرى  جنبش  چپ  فعالين  كه  كارمزدى) 
برابر خود ترسيم كرده اند. ثانيا بعلت فعاليت هاى 
خستگى ناپذيرى كه اين مبارزين به هدف آگاهگرى، 
به  كارگران  دستيابى  و  اعتراضات  سازماندهى 
ثالثا  انجام مى دهند.  طبقاتى  توده اى و  تشكل هاى 
آنهم  كارگرى  هاى  جدال  نسبى  رشد  خاطر  به 
عليرغم وجود برخى از موانع ذهنى و عينى، و رابعا 
با  قياس  در  آنان  مطالبات  شدن  راديكالتر  سبب  به 
تاريخ صد ساله جنبش كه حاكى از پر بنيه گشتن 
گرايش سوسياليستى يا پيشى گرفتن آن از رفرميسم 
و سنديكاليسم، و نشانه اميد به بيرون آمدن تدريجى 
مبارزات كارگرى از قواره تدافعى به قالب تهاجمى 
تا  داشت  نخواهند  آنرا  توانايى  پس  اين  از  است؛ 
شوراهاى  ها،  كارگرى  خانه  بوسيله  السابق  كمافى 
بى اعتبار اسالمى كار و ... به اشكال تطورى گرايش 
ستيز  كنند،  ايزوله  را  جنبش  دارى  سرمايه  ضد 
طبقاتى را به سازش بكشانند و از سرعت حركت 

روبه پيش مبارزات كارگرى بكاهند. 
ديگر  وضعيت  اين  ايشان  رژيم  و  بورژوازى  براى 
چنين  ادامه  دارند  وقوف  زيرا  نيست  تحمل  قابل 
روندى دير يا زود به تغيير آن توازن قواى طبقاتى اى 
منجر مى گردد كه دقيقا به منزله پرت شدن از قدرت 
و  توليد  وسائل  بر  آنان  استيالى  خاتمة  و  سياسى، 
توزيع است. بنابر اين بسادگى مى شود استنتاج كرد 
آنها  رژيم  و  داران  سرمايه  براى  راه  يك  فقط  كه 
باقى مى ماند؛ و آن بهره بردن از تاكتيك هميشگى 
يا  عملى  رهبران  و  پيشروان  دستگيرى  و  سركوب 

فكرى طبقه كارگر ايران مى باشد.  
اينك، در شرايطى كه فعالين كارگرى يكى پس از 
وقتى  شوند،  مى  زندانها  روانه  و  دستگير  ديگرى 
خالصانه  كه  طلب  حق  و  شريف  انسانهاى  اين 
كارگران  رهايى  مصروف  را  خود  نيست  و  هست 
شكنجه  تحت  شديدا  اند،  كرده  استثمار  و  ستم  از 
روحى و جسمى قرار دارند، و خالصه هنگامى كه 
به  حاضر  دارى  سرمايه  رژيم  تهاجمات  بينيم  مى 
جبهه كار و زحمت اينچنين فزونى يافته است تا بهر 
دستاوردهاى  خود  بقاى  حفظ  ضمن  ممكن  شكل 
(تأسيس انواع كميته هاى متشكل از فعالين كارگرى 
در سراسر كشور براى كمك به ايجاد تشكل هاى 
توده اى كارگران، سنديكاى شركت واحد، سنديكاى 
ديگر)  موارد  و  تپه  هفت  نيشكر  شركت  كارگران 
خونين  و  هزينه  پر  جسورانه،  مبارزات  از  دهه  سه 
كارگران را از ايشان بازستاند، آن وظيفة مهمى كه 
در مقابل همگان چه فعالين راديكال كارگرى در دو 
نهادهاى  و  كانون ها  ها،  كميته  در  كه  مرزها  سوى 
يا  مستقل  پيكارگران  چه  و  كنند  مى  كار  كارگرى 
مى كند  خودنمايى  ماركسيستى  احزاب  در  متشكل 
پرهيز از سكتاريسم و دامن زدن به اختالفات بينشى 
و نظرى، و امتناع ورزيدن از پيدايش بيش از پيش 

انشقاق يا جدايى است. 
همبستگى  حفظ  همانا  اساسى  اصل  اين  رعايت  با 
پيكارها  دادن  سازمان  و  خود  طبقاتى  صفوف  در 
قادر  تنها  نه  تعداد،  پر  و  متحدانه  هاى  كمپين  و 
خواهيم شد حكومتگران را وادار به آزادى دستگير 
دور  چندان  نه  سال هاى  در  اين را   ) كنيم  شدگان 
تجربه كرده ايم)، نه تنها سياست بگير و به بند رژيم 
در  بلكه  اندازيم،  مى  كار  از  را  ايران  كارگرى  ضد 
ساية اتحاد و همدلى (بدون نياز به نگرانى از بابت 
مخدوش شدن خط و مرزهاى فكرى) كوشندگان 
بخش هاى مختلف جنبش كارگرى وجريانات چپ 
و كمونيستى است كه به اهداف مبارزاتى مان نائل 
جنبش  طبقاتى،  عاليه  منافع  و  مصالح  گرديم.  مى 
پراتيك  و  بكارگيرى  ايران  آتى  انقالب  و  كارگرى 
كردن اين مهم را از فرد فرد ما  طلب مى كند.     

هاى  پيچ  تند  از  ما  آميز  موفقيت  گذشتن  مسير  در 
ايجاد  امر  به  رساندن  يارى  براى  طبقاتى،  مبارزه 
جهت  كارگران،  طبقاتى  و  اى  توده  هاى  تشكل 
و  دانشجويان  زنان،  راديكال  هاى  جنبش  تقويت 
جنبش سراسرى، و سرانجام براى تحقق استراتژى 
سوسياليستى،  جامعة  استقرار  و  كارگرى  انقالب 
متحدانه  كوشش  و  بودن  هم  با  همدلى،  از  ناگزير 
قوت  نقاط  تثبيت  و  ها  ضعف  بر  غلبه  راستاى  در 

پيكارهايمان هستيم. 
                   27 دسامبر 2008 

   

ادامة تعرضات رژيم به فعالين جنبش كارگرى
   فرشيد شكرى
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ادامه   در  ايران  در  كارگرى  فعاالن  از  اميرى  بيژن  و  حكيمى  محسن 
رژيم  سركوبگر  مامورين  توسط  اختناق  و  ديكتاتورى  سياست 
خصوصى  مالقات  حين  در  و  شخصى  منزل  در  اسالمى  جمهورى 
دستگير شدند. رژيم جمهورى اسالمى به  هدف پراكندن فضاى رعب 
ساير  و  كارگر  طبقه  كردن  مرعوب  و  جامعه  در  بيشتر  وحشت  و 
فعالين  دستگيرى  به  اقدام  سازمانيافته اى  بطور  اجتماعى  جنبشهاى 
جنبش كارگرى، زنان، دانشجويان و ساير آزاديخواهان مى نمايد تا 

بدين شكل روند رو به  رشد اعتراضات توده اى را مختل نمايد.
زندان  به  و  دستگيرى  سياست  حالى  در  اسالمى  جمهورى  رژيم 
كشاندن منصور اسانلو، افشين شمس، محسن حكيمى، بيژن اميرى، 
ابراهيم مددى، پدرام نصراللهى، فرزاد كمانگر و صدها تن ديگر از 
فعالين و مبارزين كارگرى و آزاديخواه را ادامه  مى دهد كه اعتراضات 
كارگرى، مبارزات دانشجويى و زنان و ساير حركت هاى توده اى بر 
عليه سياست خفقان و ديكتاتورى رژيم و بر متن يك بحران عميق 
سياسى و اقتصادى در حال گسترش است و سياست رعب و وحشت 
رژيم بهيچوجه  نتوانسته  است اين روند رو به  رشد اعتراض توده اى 

را متوقف نمايد.
و  فقر  بيكارى،  و  تورم  تداوم  و  اقتصادى  و  سياسى  عميق  بحران 
تنگدستى و گرانى كمرشكن در سراسر جامعه ايران بر متن بحران 
فزاينده جهانى و تاثيرات زيانبار محاصره اقتصادى و تداوم سياست 
اعتراض  و  انزجار  واقعى  زمينه هاى  همه  و  همه  اختناق  و  سركوب 
توده اى در ابعاد گسترده جامعه  را گسترش داده  و طبقه كارگر و ساير 
جنبش هاى پيشرو و مترقى عليرغم سركوب هاى وحشيانه،  اين رژيم 
ضدكارگرى و حافظ منافع نظام سرمايه دارى را به چالش كشيده اند.

گذشته  از  بيش  هرروز  دانشجويان  و  زنان  كارگرى،  جنبش  فعالين 
سازمانيافته   و  متحدانه   مبارزه   پيشبرد  و  شدن  متشكل  ضروروت  به  
پى برده  و براى ايجاد تشكل هاى مستقل و طبقاتى اقدام مى كنند و 
بدينوسيله با صفى قدرتمندتر در مقابل توحش جمهورى اسالمى و 

كليت نظام سرمايه دارى مبارزه خود را گسترش خواهند داد.
افشين  اسانلو،  منصور  اميرى،  بيژن  حكيمى،  محسن  آزادى  براى 
شمس، ابراهيم مددى و صدها فعال كارگرى و زندانيان سياسى از 
بجز  ديگرى  راه  نيز  اسالمى  جمهورى  جنايتكار  رژيم  سياه چالهاى 
پيشبرد يك مبارزه متحدانه  و گسترده در داخل و خارج كشور نيست. 
در اين راستا ما ضمن محكوم كردن دستگيرى اين فعالين كارگرى بار 
ديگر براين ضرورت حياتى كه  تنها با مبارزه متحدانه طبقه كارگر و 
جنبشهاى پيشرو و آزاديخواهانه در داخل ايران، حمايت و همبستگى 
گسترده در سطح بين المللى مى توان اين رژيم ضدكارگرى و ضد 
آزادى را به عقب نشينى وادار كرد، تاكيد مى نمائيم و به  سهم خود 

براى گسترش و تداوم اين كارزار وسيع دريغ نخواهيم كرد.
ابراهيم  شمس،  افشين  اسانلو،  منصور  اميرى،  بيژن  حكيمى،  محسن 
مددى، فرزاد كمانگر و همه زندانيان سياسى بدون قيد و شرط آزاد 

بايد گردند!
زنده باد همبستگى جهانى كارگران!

زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى!
كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران

27 دسامبر 2008

گسترش مبارزه  متحدانه  تنها ابزار ماست 
براى آزادى فعالين كارگرى و زندانيان سياسى!

اطالعيه كميته خارج كشور حزب كمونسيت ايران 
پيرامون دستگيرى

  محسن حكيمى، بيژن اميرى، ابراهيم مددى و ...)

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در مورد موج تازه دستگيرى فعالين كارگرى

در روزهاى اخير رژيم جمهورى اسالمى موج تازه اى از دستگيرى فعالين كارگرى 
را آغاز نموده است. ماموران لباس شخصى رژيم روز شنبه 7 دى ماه، ابراهيم مددى، 
هنگام  را  حومه  و  تهران  اتوبوسرانى  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى  رئيس  نايب 
مراجعه به اداره كار منطقه شمال تهران، بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل كردند.  
روز چهارشنبه 4 دى ماه ماموران امنيتى و لباس شخصى ها به منزل پدرام نصرالهى 
فعال كارگرى و عضو كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى و نيز 
عضو شوراى زنان، يورش برده و وى را دستگير و بازداشت كردند. روز دوشنبه 2 دى 
ماه،  دو تن از فعاالن كارگرى، بيژن اميرى و محسن حكيمى، عضو كميته هماهنگى 
براى ايجاد تشكل هاى كارگرى،  توسط نيروهاى امنيتى دستگير شده و هم اكنون در 
زندان اوين بسر مى برند. در همين روزها 5 تن از فعالين سنديكاى كارگران نيشكر 
هفت تپه به دادگاه احضار شدند، و اينها همه در شرايطى است كه منصور اسانلو و 
افشين شمس از چهره هاى شناخته شده جنبش كارگرى ايران هنوز در زندان بسر 

مى برند.

رژيم جمهورى اسالمى كه از رشد نسبى مبارزات و اعتصابات كارگرى در ماه هاى 
اخير به هراس افتاده و از تالش و نقش محسوس فعالين كارگرى در سازماندهى اين 
جنبش  كارگرى،  فعالين  ببند  و  بگير  موج  با  خواهد  مى  است  آگاه  بخوبى  مبارزات 
كارگرى ايران را مرعوب كند. رژيم جمهورى اسالمى كه با سقوط شتابان قيمت نفت 
و تعميق بحران اقتصادى و سياسى ناشى از آن، در شرايط محاصره اقتصادى دست 
بگريبان است، در موقعيت كنونى رمز ادامه حيات و بقاء خود را قبل از هر چيز در 
سركوب جنبش هاى اجتماعى و در مرحله اول سركوب و به ركود كشاندن جنبش 
كارگرى ايران مى بيند. رژيم جمهورى اسالمى كه به جايگاه و اهميت مبارزات طبقه 
و  دستگيرى  با  خواهد  مى  است  واقف  جامعه  سياسى  فضاى  تغيير  در  ايران  كارگر 
زندانى كردن فعالين و پيشروان كارگرى كه امر ساز ماندهى مبارزات كارگران و كمك 
به ايجاد تشكل هاى طبقاتى و توده اى كارگران را در اولويت كار و تالش هاى خود 

قرار داده اند از جنبش كارگرى ايران زهر چشم بگيرد.

در چنين شرايطى نياز حياتى به مقابله با سياست ضد كارگرى رژيم ايجاب مى كند 
كه همه تشكل ها و نهادهاى موجود كارگرى در ايران، فعالين و پيشروان بخش هاى 
مختلف جنبش كارگرى عليرغم هر اختالفى كه با همديگر دارند مبارزه متحدانه اى 
را براى آزادى بدون قيد و شرط فعالين كارگرى  آغاز كنند. اختالفات موجود در 
ميان تشكل ها و نهادهاى كارگرى نبايد هيچ خللى در صف طبقاتى مبارزات كارگران 
ايجاد كند. بايد با ايجاد همبستگى طبقاتى و گسترش اعتراضات خود عليه سياست 
جنبش  به  رژيم  وحشيانه  تعرض  ديگر  بار  كارگرى،  فعالين  ببند  و  بگير  و  تعقيب 
كارگرى ايران را با شكست روبرو سازيم. بدون شك جنبش كارگرى ايران از اين 

آزمون هم سربلند بيرون خواهد آمد.

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
7 دى 1387

27 دسامبر 2008
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جمهورى اسالمى فشارهاى خود را از دو سو بر طبقه كارگر 
ايران تشديد كرده است. از يك سو با افزايش فشار اقتصادى 

بر كارگران واز سوى ديگر با بازداشت فعالين كارگرى. 
فعالين  از  نصرالهى  پدرام  و  حكيمى  محسن  هفته  اين  طى 
جنبش كارگرى ايران به جمع بازداشت شدگان فعاالن اين 
نويسندگان  كانون  عضو  حكيمى  محسن  پيوستند.  جنبش 
ايران و عضو كميته هماهنگى براى ايجاد تشكلهاى كارگرى 
است. پدرام نصرالهى از فعالين كميته هماهنگى براى كمك 
به ايجاد تشكلهاى كارگرى است.  بازداشت محسن حكيمى 
رهبر  اسانلو،  منصور  كه  مى گيرد  صورت  درحالى  پدرام  و 
اتوبوسرانى  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى  گذار  وبنيان 
تهران وحومه در آستانه سالگرد تاسيس اين سنديكا همچنان 
در زندان به سر مى برد و افشين شمس از فعالين ديگر جنبش 
شده  زندانى  پايه  بى  هاى  سازى  پرونده  با  ايران،  كارگرى 

است. 
گزارش  هفته  همين  طى  ايسنا  خبرگزارى  ديگر  سويى  از   
ضد  تغييرات  بازهم  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  كه  داد 
كارگرى بيشترى را در متن قانون كار رژيم وارد كرده است. 
گرفته  صورت  توليد"  موانع  "رفع  نام  تحت  جديد  اضافات 
است و به موجب آن تغييراتى به زيان كارگران در بند 21 
متن  در  است.  آمده  عمل  به  اسالمى  جمهورى  كار  قانون 
فسخ  مورد   در  نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع  مصوبة 

قرارداد بين كارگر وكارفرما آمده است: 
«در مواردى نظير كاهش توليد، تغييرات ساختارى ناشى از 
شرايط اقتصادى، اجتماعى، سياسى و... كه منجر به تعطيلى 
تمام يا بخشى از واحد توليدى مى گردد، كارفرما حق دارد 

كارگران را اخراج و قرارداد فى مابين را فسخ نمايد». 
به اين ترتيب به موجب اين ماده كارفرما مى تواند با هر بهانه 
مبهمى كه خود آن را "تغييرات شرايط اقتصادى و اجتماعى" 
جانبه  يك  فسخ  وبا  نمايد  اخراج  كار  از  را  كارگران  بنامد، 
كارگران  آينده  مورد  در  هم  مسئوليتى  هيچگونه  قرارداد، 

اخراج شده، نپذيرد. 
بازداشت فعالين كارگرى با تشديد فشار بر زندگى و معيشت 
طبقه كارگر، دو روى يك سكه اند. جمهورى اسالمى براى 
قوانين  طريق  از  را  خود  اقتصادى  بحران  بار  بتواند  اينكه 
تحميل  كارگر  طبقه  بردوش  كارگرى  ضد  وسياست هاى 
كند، بايستى همزمان صداى اعتراض و حق طلبى كارگران 
در  مى شود،  بلند  كارگران  رهبران  و  فعالين  سوى  از  كه  را 

گلو خفه كند. 
جهانى  سطح  در  دارى  سرمايه  اقتصادى  بحران  تشديد  با 
افزايش  بازهم  كارگران  زندگى  بر  فشار  مسلما  ايران،  در  و 
طبقه  اين  زندگى  بر  بيشترى  فالكت  و  فقر  و  يافت  خواهد 
تحميل خواهد شد. طبقه كارگر ايران براى بازداشتن دست 
سرمايه دارن و دولتشان از يورش به سطح معيشت و به سفره 
بى رونق آنها، و براى متوقف كردن ماشين سركوب دولتى 
مقاومت و  كارگرى، چاره اى جزء  زندانى كردن رهبران  و 
سنگربندى جديد در مقابل اين تهاجم را ندارد. نبايستى اجازه 
داد كه رژيم سرمايه داران با تصويب قوانينى از اين قبيل  و با 
دستگيرى چهره هاى برجسته جنبش به اين تعرضات خود 

ادامه دهد و سالم از معركه بدر رود. 

دستگيرى فعالين كارگرى و حمله
 به سطح معيشت كارگران،  

دو روى يك سكه
يونان  پليس  گلوله  دسامبر   6 شب  شنبه  دو 
سينه جوان 15 ساله اى را شكافت. قتل الكسى 
گرى گورو پولوس جرقه اى بود كه تمامى خشم 
خفته در سينه ى انبوه توده هاى مردم را سرريز 
سرتاسر  كه  نمود  تبديل  حريقى  به  و  نموده 
يونان را در خود گرفته، مرزهاى اين كشور را 
را  جهانى  همبستگى  از  موجى  و  نورديده  در 
اين  آورد.  پديد  يونان  مردم  برحق  شورش  با 
اونه  بونه  آلمانى  دانشجوى  قتل  يادآور  قتل 
زورگ در جريان سفر شاه به آلمان در 30 سال 
پيش بود كه جنبش معروف به سال 68 را در 
سرتاسر اروپا و آمريكا به ارمغان آورد. اگر چه 
جنبش و شورش حاصل از اين دو قتل در دو 
شرايط تاريخى متفاوت و در دو كشور مختلف 
اروپائى به وجود آمده و نقطه عزيمت خود را 
در ميان جوانان و دانشجويان يافتند، ولى تمام 
جامعه را به حركت درآورده و نظم حاكم را به 
چالش كشيدند. شايد بارزترين تفاوت اين دو 
در  يونان  در  جوانان  شورش  كه  باشد  اين  در 
برهه اى اتفاق مى افتد كه نظام سرمايه دارى در 
شديدترين بحران ادوارى خود بعد از سال هاى 
29 قرن گذشته به سر مى برد. آثار فالكت بار 
تن  ميليونها  معيشت  و  زندگى  كه  بحران  اين 
زمينه  و  شده  ريز  سر  گيتى  سرتاسر  مردم  از 
فراهم  را  مردمى  شورش هاى  و  اعتراضات 

ساخته است. 
آن ايد ئولوگهاى بورژوائى كه با بوق و كرنا و 
پاى كوبان پايان تاريخ را اعالم نموده و ابديت 
اكنون  مى گرفتند،  جشن  را  سرمايه دارى  نظام 
مخفى  سوراخ هايشان  در  گرفته،  لرز  و  تب 
كينز  ياد  به  مجددا  حالت  بهترين  در  و  گشته 

افتادند.
بعدى  در  ديگر  بار  ماركس  و  سوسياليسم   
وسيع در صحنه جامعه جهانى نمايان گشته اند. 
جوانان  اشغال  مى كنند،  را  شهرها  گرسنگان 
اعتصاب  كارگران  مى زنند،  شورش  به  دست 
مى كشند  فرياد  جوان  دختران  و  زنان   مى كنند، 
نظم  كه  مى دارند  اعالم  را  چيز  يك  همه  و 
ماهى  چند  هنوز  نيست.  عادالنه  حاكم  كنونى 
كشور   40 از  بيش  در  گرسنگان  شورش  از 
در  بوئينگ  كارگران  هنوز  نمى گذرد،  جهان 
ماهه  چند  اعتصاب  از  را  تن  خستگى  آمريكا 
بدر نياورده اند، هنوز كارگران معادن در روسيه 
به دنبال آزاد سازى رهبران دستگير شده شان 
توليد  كارخانه  زنان  فليپين  در  هنوز  هستند، 
مطالباتشان  تحقق  جهت  مبارزه  خياطى  چرخ 
آلمان  جامعه  در  هنوز  ادامه  مى دهند،  را 
از  نفر  ميليون  نيم  از  بيش  اعتصابات  از  سخن 
كارگران  فلزكار است، هنوز در ايران  كارگران 
و  خود  عملى  فعالين  و  رهبران  رهائى  جهت 
خواسته هايشان در مقابل دولت و كارفرما صف 

هنوزهاست  همين  بطن  در  درست  و  بسته اند 
معترض  مردم  و  كارگران  جوانان،  شورش  كه 
با  تصاوير  پيدا  مى كند.  جهانى  انعكاس  يونان 
كه  جوانى  پسران  و  دختران  شور  پر  و  شكوه 
با مشت هاى گره كرده و مصمم خيابانها را به 
تصرف خويش در آورده و ميادن و شهرها را 
سركوب  ارگان هاى  و  دولت  با  نبرد  صحنه  به 

تبديل نموده اند غرور آفرين اند.
دانشجويان،  دانش آموزان،  از  نفر  هزار  ده ها 
پدران  پناهندگان،  و  مهاجرين  فقير،  كارگران 
و مادران، كارمندان ادارات دولتى از 6 دسامبر 
به  يونان  شهر   42 از  بيش  در  و  روزه  همه 
خيابانها سرازير  مى شوند و همه اين انبوه مردم 
نظم  كه  مى زنند  فرياد  را  چيز  يك  معترض 
حاكم عادالنه نيست. گونه گونى مبارزات، خود 
حيرت برانگيز است. هزاران نفرى كه به طور 
آرام بيش از 16 ساعت در روز 13 دسامبر در 
ميدان نزديك محل كشته شدن الكسى به طور 
مسالمت آميز در كف خيابان نشسته بودند و با 
قرار  انتظامى  نيروهاى  هجوم  مورد  اين  وجود 
گرفتند، دهها هزار نفرى كه در صفوف منظم و 
آرام در 9 دسامبر مراسم خاک سپارى الكسى 
خويش  تن  پاره  از  بخشى  و  كرده  برگزار  را 
آور  اشك  گاز  با  و  سپردند  سرد  خاک  به  را 
از  نفر  هزاران  گشتند،  روبرو  وحشى  پليس 
اشغال  با  متوالى  شبهاى  و  روزها  كه  جوانان 
قرارگاه هاى  محاصره  و  مدارس  و  دانشكده ها 
با  نبرد  به  خيابانى  سنگربندى  ايجاد  و  پليس 
پليس پرداختند، پدران و مادرانى كه در پاسخ 
دانش  فرزندان  عمومى  اعتصاب  فراخوان  به 
از  بيش  صفوف  در  دسامبر   12 در  خود  آموز 
10 هزار نفر از مردم معترض شركت داشته و 
بى نصيب از گلوله هاى الستيكى نيروهاى ويژه 
نماندند، ده ها هزار نفر از كارگران كه به دعوت 
كارگران  مركزى  “اتحاديه  چپ  فراكسيون 
GSEE” و “اتحاديه كارمندان ADEDY” در 11 

دسامبر اقدام به راهپيمائى نموده و مورد حمله 
وحشيانه پليس قرار گرفتند و باالخره به آتش 
كشيده شدن ده ها مؤسسه دولتى و بانكها – كه 
مبارزه  اين  همه  و  همه   – حاكمند  نظم  سمبل 
در جوهر خود يك پيام را داشت كه كاسه صبر 

مردم لبريز گشته است.
اين بار اول نيست كه پليس يونان به طور آشكار 
اقدام به قتل يك جوان معترض مى نمايد. پليس 
سركوب  نيروهاى  وحشى ترين  از  يكى  يونان 
بوده و از يك سنت فاشيستى طوالنى برخوردار 
است. در بيانيه اى كه دانشجويان اشغالى مدرسه 
تأتر شهر تسالونيكى منتشر كرده اند آمده است: 
سال  در  بوالتوويچ  صربى  دانشجوى  قتل   ...»

سال  در  لى بيس  لئون  قتل   ،  1998
ساله  جوان 24  اونوهاوا  قتل   ،  2003

جرقه اى كه حريق برافروخت
شورش مردم معترض يونان

نصرت تيمورزاده
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پليس  زن  يك  توسط   2007 تابستان  در 
جريان  در  ساله   45 زن  يك  قتل  گشتى، 
اعتراض مردم عليه مركز جمع آورى ذباله، 
و  گذشته  ماه  در  آتن  در  پاكستانى  جوان  يك  قتل 
سركوب وحشيانه هر تجمع، تظاهرات و اعتصابات 
و باالخره كشتن هر روزه پناهندگان سياسى توسط 
پليس مرزى، تصوير كاملى از جوهر وحشيانه پليس 

يونان را به نمايش مى گذارد.
پليس  نيروهاى  خشن  سركوب  تنها  شك  بدون 
نفر  هزار  ده ها  خشم  فوران  و  اخير  شورش  انگيزه 
بار  وخامت  شرايط  است.  نگرديده  يونان  مردم  از 
اقتصادى، اجتماعى و سياسى پژواک خود را در اين 

شورش مى يابيند.
فساد مالى و غارت اموال عمومى توسط سرمايه داران 
و دولت آنان به ويژه در چند سال گذشته مردم را 
به ستوه آورده است. در حالى كه در جريان بحران 
از  دالر  ميلياردها  داران،  سرمايه  و  بانك ها  اخير، 
از  دولت  همزمان  داشتند.  دريافت  دولت  جانب 
مزد  از  ديگرى  بخش  ماليات ها  افزايش  طريق 

صندوق   . برد  غارت  به  را  كارگران 
بيمه بازنشستگان تهى گشته و كمك 
هاى اجتماعى نه براى زنده ماندن و 
از  ترس  است.  كافى  مردن  جهت  نه 
آينده اكثريت خانواده ها را در نگرانى 
در  بسيارى  است.  داده  قرار  عميقى 
شخصى  منازل  دادن  دست  از  انتظار 
به  بانكى  بهره  رشد  از  ناشى  خود 

دورنمائى  گونه  هر  فاقد  جوان  نسل  مى برند.  سر 
است. انبوهى از جوانان عليرغم داشتن تحصيالت 
شده اند.  رانده  حاشيه اى  شغل هاى  به  تخصص  و 

"نسل 700 يوروئى" ورد زبان همه است. 
در تقابل با شورش مردم معترض، دولت كارامانليس، 
نيروهاى مخوف پليس يونان، فاشيست ها و حزب 
به  يك  هر  كشيده اند.  صف  يونان  رويزيونيست 
حالى  در  انجام  مى دهند.  را  خود  وظيفه  گونه اى 
كه پليس با خشونتى بى سابقه به سركوب شورش 
گزارش  به  بنا  كه  طورى  به  پرداخته اند،  مردم 
مطبوعات يونان تنها در 5 روز اول شورش بيش از 
4500 گاز اشك آور به سوى مردم پرتاب شده اند. 
زمام  گذشته  سال  سپتامبر  از  كه  كارامانليس  دولت 
امور را در دست گرفته و به مثابه كارگزار با وفاى 
وضع  به  هجوم  سياست هاى  نئوليبرال  سرمايه دار 
برده  پيش  به  گسترده  ابعادى  در  را  مردم  معيشتى 
است. خصوصى سازى، بذل و بخشش به مؤسسات 
در  اساسى  تغييرات  خصوصى،  بانك هاى  و  مالى 
سيستم پرداخت مستمرى حقوق بگيران از جمله باز 
نشستگان، واگذارى دانشگاه ها و مدارس به بخش 
و  دولت  هستند.  اقدامات  اين  جمله  از  خصوصى 
مطبوعات وابسته به آنان سعى كردند با ترفندهاى 
گوناگون قتل جوان 15 ساله را در پرده نگهدارند. 
از اينكه پليس مورد حمله جوان مزبور قرار گرفته 
اينكه  يا  است،  گشته  خويش  از  دفاع  به  مجبور  و 
مقامات قضائى به مسئله رسيدگى كرده و نتيجه را 
اعالم خواهند كرد، اين كه وزير داخله استعفا داده 
اينكه  يا  نمى گيرد،  قرار  دولت  پذيرش  مورد  ولى 
تابلو  يك  به  ابتدا  پليس  جانب  از  شده  شليك  تير 

اصابت كرده و در نتيجه تغيير مسير داده و در سينه 
جوانان  كه  نيست  جهت  بى  است.  نشسته  مقتول 
معترض در جريان سنگ پرانى خود به جانب پليس 
به طنز  مى گفتند كه: «ما سنگهايمان را طورى پرتاب 

 مى كنيم كه مسيرشان عوض نشوند». 
همراه  و  بازى  مى كنند  را  خود  نقش  نيز  فاشيستها 
پليس به صفوف معترضين هجوم برده و سعى در 
ايجاد تفرقه مابين يونانيها و مهاجرين و پناهندگان 
و  يونانى"  "معترض  از  خود  تبليغات  در  و  نموده 
ميان  اين  در  مى برند.  نام  خارجى"  "غارتگران 
ماهيت  ديگر  بار   KKEيونان رويزيونيست  حزب 
ضد انقالبى خود را به نمايش گذارد. آنان جوانان 
به  و  ناميده  خارجى"  سياه  "نيروهاى  را  شورشى 
را به فاصله گيرى از آنان  اصطالح "جنبش مردم" 
 35 آنان  شد.  تكرار  ديگر  بار  تاريخ  خواندند.  فرا 
و  دانشجويان  كه  زمانى   1973 سال  در  پيش  سال 
نمودند  اشغال  را  فنى  دانشكده  ساختمان  كارگران 
كه پيش درآمدى به شورش مردم و سقوط حكومت 
سرهنگان در يونان بود، همين الفاظ ارتجاعى را به 
بار  يك  آنان  كارگرفتند. 
كه  كردند  ثابت  ديگر 
طبقاتى،  سازش  مبلغين 
دولتى  دستگاه  حافظ 
حاكم  نظم  پاسدار  و 

هستند.
اردوى  اين  برابر  در 
مردم  انبوه  انقالبى،  ضد 
معترض قرار گرفته اند. كارگران فقير، دانش آموزان 
و دانشجويان، جوانان، بازنشستگان، كاركنان بخش 
اردوى  راديكال  چپ  احزاب  و  مهاجرين  دولتى، 
و  آموزان  دانش  تشكيل  مى دهند.  را  معترضين 
براى  رايگان  «تحصيل  مى زنند:  فرياد  دانشجويان 
نبايد  جوان  «نسل  شعار  مى دهند:  جوانان  همه»، 
شود»،  آنان  خواست هاى  و  داران  سرمايه  قربانى 
متوقف  را  «بيكارسازيها  مى زنند:   فرياد  كارگران 
انتشار  با   KOE يونان  كمونيستى  سازمان  كنيد». 
عمومى  اعتصاب  و  مبارزه  به  را  مردم  فراخوانى 
است  آمده  آنان  اطالعيه  از  بخشى  در  خواند.  فرا 
ويژه  نيروهاى  دست  به  ساله   15 جوان  قتل   ...»  :
پليس ادامه تروريسم دولتى كه به طور روزافزونى 
متوجه جوانان و كارگران گرديده و از جانب دولت 
كارامانليس پرده پوشى و توجيه  مى گردد... سازمان 
 SYRIZA كمونيستى يونان و ائتالف چپ راديكال
و  قاتلين  دولت  بر  "مرگ  شعار  با  وسيع  طور  به 
كرده اند.  شركت  مردم  شورش  اين  در  دزدان" 
كارامانليس  دولت  يعنى  قتل  اين  آمرين  و  عاملين 

بايد آماده پرداخت هزينه گرانى باشند...». 
با  اطالعيه اى  پناهندگان  و  مهاجرين  از  گروهى 
در  مى باشند"  نيز  ما  روزهاى  روزها  "اين  عنوان 
جريان راهپيمائى به سوى قرارگاه مركزى پليس آتن 
پخش نمودند. در اين اطالعيه از جمله آمده است: 
«... بعد از قتل آلكسى ما در يك تالطم بيسابقه به 
سر مى بريم، موجى از خشمى كه پايان ناپذير است 
در ما جريان دارد... ما بخشى از نسل دوم مهاجرين 
راديكال  كه  بخشى  هستيم.  پناهندگان  همچنين  و 
از  براى  چيزى  مبارزه  اين  در  كه  مى داند  و  است 

با  مادرانمان  و  پدران  بسان  ما  ندارد.  دادن  دست 
گردن خميده به پائين كه گويا صدقه اى مى خواهد، 
هستيم  جامعه  اين  از  بخشى  نيامده ايم.  اينجا  به 
را  رؤياهائى  همان  ما  برابريم.  حقوق  خواهان  كه 
در  روزها  اين  دارند.  معترص  يونانيان  كه  داريم 
عين حال روزهائى هستند براى تمام آن مهاجرين 
پليس  يا  و  ويژه  پليس  دست  به  كه  پناهندگانى  و 
پاسخ  مبارزه  اين  يا  مى شوند.  و  شده  كشته  مرزى 
ما به تمام آن روزهائى است كه استثمار شديم، به 
تمام آن دفعاتى است كه تحقير شديم، اين روزها 
به تمام كسانى كه رانده شدگان اين جامعه هستند 
تعلق دارد، به همه آنهائى كه در مسير ورود به يونان 
در دريا غرق گرديدند، اين روزها متعلق به جوانان 
پناهنده و مهاجرى است كه آينده اى در مقابل خود 
نمى بينند. الكس ما سپاسگزار تو هستيم. اين روزها 
خفته  فرو  خشم  سال   19 مى باشند...  نيز  ما  آِن  از 
كافى است. خيابانها را در نورديم براى همبستگى و 

زندگى شرفتمندانه...».
فروخفته  خشم  بيان  نافذ  ولى  كوتاه  جمالت  اين 
سرنوشت  با  را  خود  سرنوشت  كه  است  كسانى 
مردم يونان عجين مى بينند، رؤيائى انسانى كه دست 
يافتنى است و شايد نقطه قوت شورشى كه مليت 
نظام  به  معترض  و  است  وطنى  جهان  نمى شناسد، 

وارونه حاكم. 
اكنون بعد از روزهاى پياپى شورش، جنگ و گريز 
و به آتش كشيدن سمبل هاى دولتى، پرسش اساسى 
جهتى  چه  در  و  چگونه  شورش  اين  كه  است  اين 
ادامه خواهد يافت!؟ آيا دولت قادر به سركوب اين 
شورش خواهد گرديد؟ ، كوشش احزاب اپوزيسيون 
وعده  با   – دمكرات  سوسيال   حزب   – بورژوائى 
انتخابات جديد مردم را متوهم خواهد ساخت؟ ، آيا 
رهبرى اتحاديه هاى كارگرى توانائى كنترل اوضاع 
را خواهند داشت، همان هائى كه عليرغم اعتصاب 
عمومى كه از مدتها قبل از شورش براى 10 دسامبر 
تعيين نموده بودند و با مواجه شدن با شورش مردم 
يك روز قبل آن را ملغا نمودند، و آيا اين رهبران 
مانع  كه  شد  خواهند  قادر  سازشكار  و  بوروكرات 
در  صنعتى  كارگران  ميليونى  ارتش  متحدانه  ورود 

اين شورش عمومى گردند؟.
امر  اين  به  ارتباط  پرسش ها  اين  همه  به  پاسخ 
در  گرديد  خواهد  قادر  كنونى  شورش  آيا  كه  دارد 
نظام  از  پاسدارى  وظيفهء  كه  نيروهائى  تمام  مقابل 
نموده  فشرده تر  را  خود  صفوف  دارند،  را  موجود 
امر  يك  دهند.  سازمان  را  سرتاسرى  همبستگى  و 
نشان  شورش  اين  گستردگى  كه  است  روشن  اما 
حاضر  ديگر  مردم  از  بزرگى  بسيار  بخش  كه  داد 
نيستند در زير چرخ هاى نظام بربريت سرمايه دارى 
له شوند. در عين حال اين شورش لزوم پيكار جهت 
به ميدان آمدن آلترناتيو سوسياليستى را فرياد ميزند. 
كننده  رهبرى  سازمان  يك  بدون  اما  آلترناتيو  اين 
پرولترى جهت هدايت جنبش هاى اعتراضى و قبل 
از همه هدايت مبارزهء طبقاتى امكان ناپذير است. 
ترديدى نبايد داشت كه جامعه يونان همان جامعه اى 

نخواهد بود كه قبل از شورش بود.
24,12,2008                          
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به شاه سلطان حسين صفوى خبر دادند كه محمود 
افغان تمام ايران و از جمله آب بحر خزر را گرفت. 

پرسيد:
- يعنى آب براى قليان من هم  پيدا نمى شود؟

اعالم  بدون   1387 آذر   24 روز  در  خامنه اى  على 
قبلى در دانشگاه علم و صنعت، كه از بسيجيان و 
امنيتى ها انباشته شده بود، حاضر شد و طى بياناتى 
صفوى  حسين  سلطان  شاه  را  خاتمى  ضمن  در 
در  خاتمى  كه  بگويد  كرد  فراموش  او  ولى  خواند. 
حسين  سلطان  شاه  اسالمى  جمهورى  حكام  ميان 
چندم است. چون به اعتقاد من خود خمينى، كه در 
صفى  شاه  همچون  هميشه  دفاع  بى  زندانيان  برابر 
خونريز صفوى ظاهر مى شد، به هنگام سر كشيدن 
جام زهر به هنگام قبول شكست در جنگ ايران و 
دومى  حسين  سلطان  شاه  به   ،67 مرداد  در  عراق 
پيدا  هم  قليانش  براى  آب  اگر  كه  بود  شده  تبديل 
مى شد قدرت كشيدن آنرا نداشت. تنها تفاوتى كه 
در بين او و حسين در آن تاريخ صفوى وجود داشت 
اين بود كه شاه صفوى به هنگام شكست تاجش را 
شخصا روى سر محمود افغان گذاشت، اما خمينى، 
به دليل پشتيبانى امپرياليست ها از حفظ تناسب قوا 
در منطقه و جلوگيرى از پيشروى نيروهاى عراقى، 
حسين  صدام  سر  روى  را  عمامه اش  نشد  مجبور 
بگذارد. بهرحال با توجه به نكات باال بايد خاتمى 
سلطان  شاه  اما  ناميد.  سوم  حسين  سلطان  شاه  را 
حسين چهارمى نيز مى تواند در راه باشد كه آن خود 

خامنه اى است. چطورى؟
قبل از اينكه داليلم را بيان كنم بايد تذكر دهم كه 
شجاعت، به مفهومى كه اينجا مورد نظر است، يك 
حسين  سلطان  شاه  است.  تاريخى  و  اجتماعى  امر 
توان اداره ى مملكت را به اين علت از دست داده 
منافع  حفظ  به  قادر  ديگر  صفوى  سلطنت  كه  بود 
جامعه  اقتصاد  و  توليد  اداره ى  و  اربابان  و  خوانين 
پايان  به  تاريخيش  حكمت  دليل  اين  به  و  نبود 
رسيده بود. همين پايه ى انحطاط حكومت صفوى، 
موجبات بزدلى حسين صفوى و قدرت گيرى بيشتر 
نظير  اپورتونيستى  و  جنايتكار  خرافى،  آخوندهاى 
مجلسى را فراهم آورد. اين مالى كهنه پرست كه 
فقط 5 سال در دوره ى حكومت شاه سلطان حسين 
زنده ماند و بيشترين نقش را در كشتار معتقدين به 
در  خمينى  يادآور  داشت،  ديگر  دينهاى  و  مذاهب 

دستگاه جمهورى اسالمى است. 
اينجا مى توان اين پرسش را مطرح كرد كه حكمت 
تاريخى جمهورى اسالمى براى سرمايه  در ايران در 

چه وضعيتى است؟ نگاهى بياندازيم.
پس از سرنگونى حكومت پهلوى حكمت تاريخى 
جمهورى اسالمى براى بورژوازى در هم شكستن 
حضور  با  و   57 بهمن  از  پس  كه  بود  انقالب 
بيش  و  شده  طبقاتى  شدت  به  كارگرى  شوراهاى 
از گذشته به جانب چپ متمايل شده بود. حاكمان 
جديد با به خاک و خون كشيدن شوراهاى كارگرى، 

و  نفر  هزار  صدها  كردن  العضو  ناقص  و  شكنجه 
هزار  صد  از  بيش  وار  صفى  و  جنايتكارانه  اعدام 
نفر، حكمت تاريخى حكومتشان را به پايان بردند 
خود  در  اساسى  تغييراتى  مى بايست  آن  از  پس  و 
ايران  در  سرمايه  نياز  جوابگوى  تا  كنند  ايجاد 
باشند. اما جنگ ايران و عراق اين امر را به تعويق 
انداخت. پس از شكست در جنگ رژيم كوشيد با 
برابر  در  ايران  تبعيض  تحت  سرمايه دارى  از  دفاع 
سرمايه هاى بزرگ و مخصوصا آمريكا، يك حكمت 
تازه براى خود ايجاد كند. بازهاى رژيم (اصولگرايان 
و در راس آنها خامنه ئى) در تالش بوده و هستند 
تا اينكار را از طريق تقويت قدرت نظامى، دستيابى 
به سالح اتمى، تقويت اسالم سياسى و ضد غربى، 
و  سرمايه دارى  كشورهاى  بين  تضاد  از  استفاده 
قصد  كالم  يك  در  ببرند.  پيش  به  اقتصاد  تقويت 
اينها تحميل خود در منطقه و بازار جهانى از طريق 
هست.  و  بوده  سازش  با  توام  قدرت  اعمال  نوعى 
سازش  طريق  از  كه  كردند  تالش  طلبان  اصالح 
كامل با سرمايه ى بزرگ و در راس آن آمريكا به اين 
هدف دست يابند. آنها شكست خوردند و به همين 
لقب  خاتمى،  يعنى  جنبش شان،  اصلى  رهبر  جهت 

شاه سلطان حسين گرفت. 
و  داخلى  روندهاى  و  اوضاع  به  مختصر  نگاهى 
مى دهد  نشان  را  امر  اين  گذشته  از  بيشتر  خارجى 
كه امكان اعمال قدرت براى بازها محدودتر شده و 
كه  است  بگونه اى  اوضاع  حاضر  حال  در  مى شود. 
و  بزند  سازش  به  دست  بايد  يا  اسالمى  جمهورى 
به صورت يك حكومت متعارف بورژوائى در آيد. 
دم  و  آخوندى  كار  شيوه  آخوندها،  اينصورت  در 
و دستگاه شرع در قواى سه گانه به تدريج برچيده 
و  آمده  پائين  حاكميت  در  عمامه ها  و  شد  خواهند 
كراواتها باال خواهند رفت. اما اگر خامنه ئى همچنان 
بخواهد با اتكا به سپاه و بسيج و ابواب جمعى آنها 
است.  ساخته  كارش  دهد  سر  مبارز  من  هل  فرياد 

داليل؟ اشاراتى مى كنم.

طرف  اين  به  جهانى  دوم  جنگ  از  فقط  اگر   -  1
تمام  قلدرمابانه  آمريكائى  سرمايه هاى  بنگريم  را 
خام  مواد  و  سرمايه   مخصوصا  و  جهانى  سرمايه ى 
يافته  توسعه  كمتر  و  نيافته  توسعه  كشورهاى  در 
 60 دهه ى  از  بودند.  داده  قرار  خود  خدمت  در  را 
اشكال  به  سلطه  تحت  كشورهاى  در  سرمايه   ببعد 
ابتدا  دوره  اين  زدند.  مقاومت  به  دست  گوناگون 
در  و  شد  تعديل    8 گروه  با  سپس   ،7 گروه  با 
كه  مى رود   (1)  20 گروه  تشكيل  با  حاضر  حال 
حاصل  گروه  اين  تشكيل  شود.  تعديل  بشدت 
بحران كنونى است و بنا به نياز كنونى سرمايه راه 
سازش در بين قدرتمندترين سرمايه ها، سرمايه هاى 
حتى  و  سريع  رشد  حال  در  سرمايه هاى  و  قوى 
سرمايه هاى در حال رشد عادى را در پيش گرفته 
است. به عبارت بهتر اگر تناقضات سرمايه و تضاد 

دولت هاى سرمايه دارى اجازه دهد قصد اينست كه 
سرمايه هاى كوچكتر كمتر مورد تبعيض قرار گيرند. 
دولت  و  ايرانى  سرمايه ى  استفاده ى  امكان  امر  اين 
اسالمى خدمتگزار آن از همكارى كشورهاى تحت 
سلطه و در حال پيشرفت را به شدت كم و كمتر 
همكارى ها  اين  شدن  كم  آثار  اكنون  هم  ميكند. 
خود را نمايان ساخته است. در گذشته كشورهاى 
شوراى عرب، عليرغم اختالفاتشان با ايران، با اين 
ميزبان  بعنوان  دوبى  مى كردند.  همكارى  كشور 
كشور،  اين  به  كاال  ترانزيت  و  ايرانى  سرمايه هاى 
قبل از بحران اخير، جايگاه ويژه ئى داشت.(2) حاال 
اين كشورها به جلسه ى كشورهاى 5 + 1  راه داده 
و  هسته ئى  هاى  فعاليت  از  خود  نگرانى  تا  شده اند 

بلندپروازيهاى ايران در منطقه را بيان دارند.(3)   
نفت  درآمد  به  وابسته  شدت  به  ايران  اقتصاد   -  2
و صادرت مواد نفتى (پتروشيمى) است. با كاهش 
و  آينده  سال  در  اسالمى  دولت  نفت  قيمت  شديد 
سال بعد از آن به شدت تحت فشار قرار گرفته  و 
تضعيف خواهد شد و اين امر نيز مقاومت حكومت 
كاهش  شدت  به  را  متحدانش  و  آمريكا  برابر  در 

خواهد داد.
3 - انعكاس شرايط مذكور و نيز رشد اعتراض و 
و  ايران  بورژوازى  آزاده  مردم  و  كارگران  مبارزه ى 
دولتمردان را دچار تفرقه ى شديد كرده است. اينكه 
و  وانهاده  بناچار  را  خود  فراجناحى  مقام  خامنه اى 
نژاد،  احمدى  و  پادگانى  حزب  از  سخت  دفاع  در 
خاتمى را شاه سلطان حسين مى خواند و نيز تكرار 
رهبرى]  شوراى  الجرم  [و  فقهى  شوراى  بحث 
منتظرى از جانب رفسنجانى در اين چارچوب قابل 

درک است.
سرمايه  اسالمى  جمهورى  عمر  پايان  اما  و   -  4
در  و  ايران  مبارزاتى  جنبش هاى  بدست  مى تواند 
در  رژيم  بخورد.  رقم  كارگر  طبقه ى  آنها  راس 
شرايطى كه در پروسه ى ضعف سياسى و اقتصادى 
سطح  به  وسيع  هجوم  براى  برنامه اى  گرفته  قرار 
معيشت به شدت ناكافى مردم و مخصوصا كارگران 
تهيه ديده است. بحث دادن حق اخراج به كارفريان 
از طريق دستكارى در قانون كار و نيز حذف حداقل 
دستمزد از اين قانون كه در هدفمند كردن يارانه ها 
اشاره  مورد  كار،(4)  وزير  جهرمى،  توسط  و  آمده 
قرار گرفته و نيز خود هدفمند كردن يارانه ها بخشى 
و  نظامى  هاى  رزمآيش  كه  است  تهاجم  اين  از 
زمينه  امر  همين  بود.  خواهند  آن  پشتيبان  انتظامى 
خواهد  رقم  را  رژيم  نيروهاى  با  شديد  كشاكشى 
زد. فراموش نكنيم كه در حال حاضر نيز تورم در 
واقع 50 در صدى، بيكارى 4 ميليونى، فقر بى امان 
و ديكتاتورى سياه جان مردم را به لب آورده و آنها 
را در مرز جنگ با جمهورى جهل و سرمايه قرار 
است  محتمل  بسيار  روياروئى  يك  اين  است.  داده 

فعالين  دستگيرى  با  اكنون  هم  از  رژيم  كه 
دادگاهى  اعدام ها،  بر  افزودن  كارگرى، 

فريدون ناظرى گذارى و گذرى
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كردن دوباره ى محمود صالحى و جريمه ى 
مالى او، بستن دفتر حقوق بشر و تفتيش 
احتمال  اين  به  عبادى  شيرين  خانم  منزل 

عكس العمل نشان داده است.  
اگر اين روياروئى، اتفاق بيافتد خامنه اى شاه سلطان 
همچون صدام حسين بايد  خواهد شد كه  حسينى 
در سوراخى بتپد. او در چنان صورتى نه احتياج به 
درياى  و  خليج  آب  نه  و  داشت  خواهد  خزر  آب 
خود به  قليانش را با  بود  نخواهد  زيرا قادر  عمان، 

داخل سوراخ ببرد.
***

روز پنجشنبه 18 دسامبر روز جهانى كارگران مهاجر 
خبر  بى  روزى  چنين  وجود  از  من  راستش  بود. 
"كنفدراسيون  سايت  روى  را  خبر  هنگاميكه  بودم. 
ديدم.   "ITUC كارگرى  اتحاديه هاى  المللى  بين 
ابتدا به شوق آمدم و تصميم گرفتم چيزى در اين 
پايم  تا  سر  سنگينى  غم  يك  بعدش  بنويسم.  مورد 
را فراگرفت و پشيمانم كرد. فكر كردم مصائبى كه 
سرمايه داران كوچك و بزرگ و ناسيوناليست ها بر 
سر كارگران مهاجر در دنيا آورده اند از اندازه بيرون 
كرده،  تجربه  شخصا  ماها  كه  ميزانى  همان  است. 
ديده ايم  تلويزيون  و  سينما  در  يا  و  خوانده  شنيده، 
خواب  آوردنش  بياد  تنها  كه  است  سنگين  آنقدر 
ما  كه  است  كافى  مى كند.  حرام  انسان  چشم  به  را 
ناسيوناليست ها،  كه  بياورم  ياد  به  را  مصائبى  فقط 
بعنوان  اسالمى  جمهورى  و  ايرانى  سرمايه داران 
آورند  افغانى  كارگران  سر  بر  حكومت  و  كارفرما 
و ميآورند. در شش و بش نوشتن و يا ننوشتن اين 
مصائب بودم كه به فكرم رسيد كه به جاى پرداختن 
جوانب  به  تعزيه خوانى  انداختن  راه  و  مصائب  به 
كارگران  كار  و  زندگى  مثبت  نكات  اطالعاتى، 
مهاجر نگاهى مختصر بياندازم و آنها را پيش روى 

خواننده قرار دهم.
ملل،  سازمان  عمومى  مجمع  دسامبر 1990  در 18 
UN، "كنوانسيون بين المللى براى حفاظت از حقوق 

را  آنها"  خانواده  اعضاى  و  مهاجر  كارگران  همه ى 
تصويب كرد. اين كنوانسيون در سال 2003 جنبه ى 
اجرائى يافت. تا كنون فقط  39 كشور از 192 كشور 
عضو سازمان ملل متحد اين كنوانسيون را تصويب 
خون  بورژوايشان  طبقه ى  كه  دولتهائى  كرده اند. 
كارگر مهاجر را در شيشه كرده و مى كنند در ميان 
آمريكا،  متحده ى  اياالت  نيستند:  كنندگان  تصويب 
كشورهاى  نيوزيلند،  استراليا،  اروپائى،  كشورهاى 

عربى خليج فارس، روسيه، چين و ... ايران. 
در 1997 سازمانهاى مدافع حقوق كارگران مهاجر 
روز 18  فيليپين  نظير  آسيائى  كشورهاى  بعضى  در 
دسامبر را گرامى داشتند و كمپينى به راه انداختند 
تا از طريق آن سازمان ملل را وادارند تا 18 دسامبر 
رسميت  به  مهاجر"  كارگر  جهانى  "روز  بعنوان  را 
بشناسد. كمپين نتيجه داد و UN در چهارم دسامبر 

سال 2000 اين روز را به رسميت شناخت. 
جهانى  سازمان  كل  دبير  معموال  روز  اين  در 
 Juan سوماويا  ژوان  ميدهد.  پيامى   ،ILO كار، 
Somavia ،دبير كل اين سازمان، در بخشى از پيام 

امسال خود چنين آورد:
« امروز ما 200 ميليون مهاجر جهانى را به رسميت 

مى شناسيم كه 50 در صد آنها زنان و مردان كارگر 
خود را به  جماعات  خانه ها و  كه  هستند  مهاجرى 
قسمت هاى  در  بهتر  فرصتهاى  و  كار  يافتن  اميد 
جماعات  و  خانواده ها  از  تا  گذاشته  جا  دنيا  ديگر 

خود حمايت كنند. ...». 
تاثيرات  كنونى  جهانى  مالى  و  اقتصادى  «بحرانهاى 
به شدت مخربى روى كارگران مهاجر در سطح دنيا 
گذاشته است. تجارب گذشته به طرز دردآورى به 
ما يادآورى مى كنند كه كارگران مهاجر و مخصوصا 
اقامت  وضعيت  كه  اشخاصى  و  كارگر  زنان 
هستند  كسانى  ميان  در  ميباشد  معلوم  نا  قانونيشان 
كه سنگينترين ضربه را مى بينند و در شرايط بحران 

آسيب پذيرترين هستند. ...»

كل  دبير   ،  W L Swing سوينگ  لسى  ويليام 
در   "(IOM) مهاجرت  براى  المللى  بين  "سازمان 

پيام خود روى چند نكته انگشت گذاشت:
1. دولتها نقش مثبت كارگران مهاجر را در احيا و 
رشد اقتصاد به رسميت بشناسند و در اين روزگار 
به  را  در  و  نفرستند  پس  را  آنها  اقتصادى  بحران 
اينصورت  غير  در  نبندند.  وارد  تازه  مهاجران  روى 
كمبود  با   2050 سال  تا  يافته  توسعه  كشورهاى 

نيروى كار مواجه خواهند شد.
2. پوليكه اين كارگران به كشورهاى خود مى فرستند 
م.ف]  گذشته،  سال  در  دالر  ميليارد   167 [تخمينا 
نقشى اساسى در مبارزه عليه فقر و كمك به رشد 

اقتصادى در كشورشان دارد. 
كارگر  از  دفاع  در  متعدد  كمپين هاى  روز  اين  در 
پناهنده انجام گرفت. براى نمونه اعضاى "شبكه ى 
در بريتانيا در چند شهر و از جمله در  عليه مرز"  
لندن ورودى مراكز مهاجرت را اشغال و از ديپورت 
چند پناهجو و نيز از حمله ى مامورين به خانه هاى 

پناهجويان رد شده ممانعت كردند. 
سايت  رسيده "،  "مطالب  بخش  در  هست  مقاله اى 
حزب كمونيست ايران، به قلم رفيق فرهاد شعبانى 
نيست،  افسانه اى  كه  نجاتى  «فرشته  عنوان  تحت 
بزرگوار  خانمى  از  مقاله  اين  در  او  است».  حقيقى 
آنيتا  بنام  مى كند  صحبت  بزرگ  انساندوستى  و 
دورازيو، كه توسط مجله فوكوس به خاطر 4 دهه 
فعاليت در دفاع از حق پناهنده بعنوان سوئدى نمونه 
اين  كه  مى رسد  نظر  به  است.  شده  معرفى  سال 
مهاجر  كارگران  جهانى  روز  خاطر  به  بجا  انتخاب 

انجام گرفته باشد.
طبقه ى كارگر به حكم شرايط اقتصاد بورژوائى "ميهن 
ندارند".(5) در واقع خود طبقه ى سرمايه دار نيز آنجا 
كه پاى انتقال سرمايه  و استثمار كار ارزان كارگران 
در ميان است هيچ مرز و ميهنى را به رسميت نمى 
ماالمال  نظامش  و  خود  كه  طبقه،  اين  اما  شناسد. 
از  مانده  بجا  مرزهاى  اينكه  از  گذشته  تناقضند،  از 
تاريخ را نگه داشته، مرزهاى ساختگى بسيارى نيز 
درست كرده تا در راه منافع طبقاتى خود به كارشان 
گيرد. كارگران مهاجر (شامل اكثريت تام پناهندگان 
و پناهجويان) صدها ميليون انسان كارگرى هستند 
كه عمال مرزها را به رسميت نمى شناسند. اينها با 
خارق  قدرتى  از  ناشى  كه  كوشش هائى  و  كشش 
در  را  ادارى  فنى،  پليسى،  موانع  تمام  است  العاده 

صورت  به  و  مى گذرند  مرزها  از  مى شكنند،  هم 
نماد واقعى انسان نوين بى مرز در مى آيند. آنها، به 
سهم خود، «تصور كن Imagine» جان لنون بزرگ 
طرف  به  را  عزيز  قميشى  سياوش  كن"  "تصور  و 

واقعيت سمت داده اند كه سرود:
بدون مرز و محدوده، وطن يعنى همه دنيا + تصور 

كن تو ميتونى بشى تعبير اين رويا (6)

جرج  دعوت  به  رئيس (1)  بوش،  دبليو 
جمهور قويترين اقتصاد امپرياليستى در جهان، سران 
اتحاديه ى  از  نماينده اى  و  كشور  نمايندگان 18   و 
بحران  براى  تا  شدند  دعوت  واشنگتن  به  را  اروپا 
به  تماما  را  سرمايه دارى  نظام  كه  كنونى،  اقتصادى 
خطر انداخته، راه چاره اى بيابند. سران و نمايندگان 
اين كشورها به اضافه ى خود اياالت متحده، كه گروه 
20 را تشكيل مى دهند، در 15 نوامبر جلسه ى خود 
عربستان  شدگان  دعوت  ميان  در  دادند.  تشكيل  را 
مهم  حادثه ى  يك  اين  داشتند.  حضور  نيز  تركيه  و 
به  كنونى  بحران  كه  بورژوازيست  براى  جهانى 
اينكه  است.  كرده  تحميل  امپرياليستى  سرمايه هاى 
شكلى  چه  به  سرمايه دارى  تناقضات  و  تضادها 
خواهد  چه   20 گروه  سرنوشت  و  آمد  خواهد  در 
شد، امرى است كه آينده نشان خواهد داد. تا آنجا 
اين  همگرائى  مى گردد  بر  ايران  بورژوازى  به  كه 
خواهد  دوام  آنقدر  ظاهرا  سرمايه دارى  كشورهاى 

آورد تا مقاومت بازها ايران را در هم بشكند. 
مورد  در   Sh Llias لياس  ش  كه  سندى  در   (2)
 CRS بنام:  آمريكا  كنگره ى  براى  ايران  اقتصاد 
 Report for Congress, Iran Economy

حسب  «بر  است:  آمده  كرده،   Update روز  به 
گزارش اتاق بازرگانى دبى، امارات متحده ى عربى 
در سال 2006 شش ميليارد و 800 ميليون دالر كاال 
به ايران صادر كرده ... ايران حدود 300 ميليارد دالر 
در دوبى سرمايه گزارى كرده كه حدود يك چهارم 

سرمايه گزارى خارجى آن كشور است».
(3) روز سه شنبه 16 دسامبر گروه 1 + 5 (اياالت 
با  آلمان)  و  روسيه  چين،  فرانسه ،  بريتانيا،  متحده، 
نمايندگان شوراى همكارى خليج (عربستان، امارات 
بحرين) و اردن، مصر و  كويت و  عربى،  متحده ى 
ايران  هسته اى  برنامه ى  پيرامون  جلسه اى  عراق 
كشورهاى  خارجه  وزراى  نشستن  كردند.  برگزار 
عرب ياد شده در كنار وزراى خارجه و نمايندگان 
همان  ادامه ى  آلمان  و  امنيت  شوراى  دايم  اعضاى 
شد.   20 گروه  تشكيل  موجب  كه  است  سياستى 
حضور عراق در اين جلسه نشانه ى آشكارى از هم 

خوردن تحوالت منطقه به ضرر ايران است.
و  كار  وزير  جهرمى،  قول  از  آذر   5 در  ايلنا   (4)
امور اجتماعى، نوشت كه در پيش نويس اليحه ى 
هدفمند كردن يارانه ها حذف ماده ى 41 قانون كار 
بينى  پيش  كارگران  دستمزد  حداقل  تعيين  بر  مبنى 

شده است.
(5) مانيفست حزب كمونيست، ماركس و انگلس. 

فصل دوم، پرولترها و كمونيست ها.
(6) هر دو اثر از طريق جستجوگر ها قابل دسترسى 
سايت  روى  سياوش  كن"  "تصور  ضمن  در  است. 

حزب كمونيست ايران نيز هست.
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افراط  آن  در  كه  بمبئى  شهر  رويدادهاى  دنبال  به 
گرايان اسالمى به مراكزى در اين شهر حمله كرده 
و حدود 200 نفر را كشتند و شمار زيادى را زخمى 
پاكستان  و  هندوستان  دولت هاى  بين  تنش  كردند، 
خارجه  وزير  پادرميانى  است.  يافته  افزايش  مدام 
است.  نبوده  موثر  چندان  زمينه  اين  در  هم  آمريكا 
دولت هندوستان دستگاه هاى امنيتى پاكستان را به 
دست داشتن در جهت دادن به افراط گرايان مذهبى 
متشكل در لشكر طيبه براى انجام اين عمليات متهم 
مى كند. گروه لشكر طيبه يك سازمان مسلح اسالمى 
است كه سالهاست براى استقالل منطقه كشمير از 
نيروهاى خود را  هند مى جنگد. ارتش هندوستان 
در مرزهاى مشترک با پاكستان تقويت كرده است. 
در مقابل پاكستان نيز مرخصى نيروهاى پياده نظام 
خود را لغو و شمار زيادى از افراد نظامى خود را 
همچنين  است.  كرده  مستقر  هندوستان  با  مرز  در 
پاكستان نيروى هوايى خود را به حالت آماده باش 
در آورده و به مانور دادن در آسمان منطقه پرداخته 

است.
دولت هند مدعى است كه افراط گرايان اسالمى كه 
لشكر  گروه  اند از افراد  كرده  حمله  بمبئى  به شهر 
قرار  پاكستان  كشمير  در  آنها  مركز  كه  هستند  طيبه 
دارد. همچنين مى گويند شواهدى در دست دارند 
كه نيروهاى امنيتى پاكستان در ميان اين گروه فعال 

هستند و به بسيارى از حركات آنها و از جمله حمله 
اخير سمت و سو مى دهند. دولت پاكستان حمالتى 
را بر مركز فعاليت اين سازمان انجام داده است اما 
دولت هند تالش هاى دولت پاكستان را در حمله به 

گروه لشكر طيبه ناكافى و فرمال مى داند.
صرف نظر از ادعاهايى كه دو طرف اين قضيه در 
مورد همديگر دارند واقعيت اين است كه اختالف 
كه  كشمير  منطقه  سر  بر  هندوستان  و  پاكستان  بين 
بين  عيار  تمام  و  گسترده  جنگ  چندين  به  تاكنون 
دو كشور منجر شده است، در مركز جنگ تبليغاتى 
دارد.  قرار  آنها  نظامى  آرايى  صف  و  طرف  دو 
تحت  كشمير  بخش  در  كه  اسالمى  افراط گرايان 
كنترل دولت پاكستان فعاليت مى كنند، همواره مورد 
تشويق و پشتيبانى عملى پاكستان بوده اند و بعنوان 
اعمال فشار بر دولت هندوستان براى كسب امتياز، 

مورد بهره بردارى قرارگرفته اند. 
بر  كشور  دو  اين  بار  دهها  تاكنون   1946 سال  از 
جامو  بخش  دو  به  كه  كشمير  منطقه  حاكميت  سر 
آزاد  كشمير  و  هندوستان  كنترل  تحت  كشمير  و 
رودر  است،  شده  تقسيم  پاكستان  كنترل  تحت 
بر  خونينى  جنگ هاى  و  اند  گرفته  قرار  هم  روى 
هر  ارتجاعى  تبليغات  اند.  برپاكرده  همديگر  عليه 
دو طرف فضاى مسمومى از اختالفات مذهبى بين 
را  كشمير  مردم  اكثريت  كه  مسلمانان  و  ها  هندو 

در هر دو سوى مرز تشكيل مى دهند ، ايجاد كرده 
است. مردمى كه در هر دو سوى كشمير در نهايت 
فقر و فالكت بسر مى برند، مدام مورد سو استفاده 
قرار مى گيرند و بر عليه يكديگر تحريك مى شوند. 
در  پيش  سال هاى  از  پاكستان  امنيتى  سرويس هاى 
مذهبى  تفرقه  و  تحريك  اساس  بر  و  منطقه  اين 
رويداد  از  بعد  سالهاى  در   تنها  و  مى كنند  فعاليت 
11 سپتامبر و حمله تروريستى به نيويورک بود كه 
دولت پاكستان محدوديت هايى بر فعاليت گروه هاى 
افراطى مذهبى در اين منطقه ايجاد نمود و بخشى از 
سرويس هاى امنيتى خود را كه در اين زمينه فعاليت 
اين  نيز  اكنون  همين  تا  اما  نمود.   منحل  مى كردند 
ارتباطات و اين فعاليت ها كماكان در سطوح پنهانى 
ترى همچنان از جانب دولت پاكستان دنبال ميشود 
و يك ركن سياست عملى پاكستان در امور كشمير 
را تشكيل مى دهد. از سوى ديگر دولت هندوستان 
نيز كه منطقه جامو و كشمير را با بيش از 12 ميليون 
كرده  رها  تهيدستى  و  فقر  دامن  در  جمعيت  نفر 
است، عمال اين منطقه را به ميدانى براى روياروئى 

گروههاى مذهبى هندو و مسلمان در آورده است.
حاكميت  كشمير  سوى  دو  هر  در  دولت  هر 
بنا  مذهبى  تفرقه  اين  اساس  بر  را  خود  ستمكارانه 

كرده اند.  

تنش در روابط هندوستان و 
پاكستان و خطر برپايى جنگ

كاله بربادرفته!
در رابطه با اعالم تشكيل اتحاديه علماى دينى از طرف حزب دمكرات كردستان ايران

برگردان از شماره257 «پيشرو» ارگان كميته مركزى كومه له

پيشرو ارگان كميته مركزى كومه له 
به زبان كردى در سايت كومه له

 قابل دسترس است.
  www.komalah.org 

ايران،  كردستان  دمكرات  حزب  ابتكارات  از  يكى 
در  حزب  اين  چهاردهم  كنگره  برگزارى  دنبال  به 
راستاى آنچه كه خود  آنرا «اجتماعى كردن مبارزه 
علماى  «اتحاديه  تشكيل  اعالم  اند،  ناميده  حزب»  
دينى» در كردستان است. اگر هيچ سند ديگرى مبنى 
بر نشان دادن  بيگانگى اين حزب از جامعه كنونى 
اين  كنونى  اوضاع  از  شناخت  عدم  از  و  كردستان 
باشد،  نداشته  وجود  حزب   اين  طرف  از  جامعه 
همين يك سند  براى اثبات آن كافى است. حزب 
ميزان  آشكارا  خود  گيرى  موضع  اين  با  دمكرات 
گرفته   كردستان را دست كم  آگاهى مردم  شعور و 

است.
برنامه هاى  سالهاست  كردستان  دمكرات  حزب 
راديويى خود را با قرائت آياتى از قرآن آغاز مى كند، 
اما تا همين امروز هم  اوال كسى مسلمان بودن اين 
حزب را باور نكرده است  و بر عكس استفاده  اين 
رياكارى  نوعى  را  مردم  مذهبى  اعتقادات  از  حزب 
بحساب آورده اند. بيان اين نكته هم كه اين روش 
به  گذاشتن  «احترام  نوعى  دمكرات  حزب  كار 
چون  است،  ثمر  بى  تالشى  است،  مردم»  اعتقاتات 
داشته  اى  عالقه  نبايد  هم  معتقد  مسلمانان  قاعدتا 

باشند به اينكه كسى مستقيما  آنها را فريب دهد و 
به چيزى تظاهر كند كه خود به آن باور ندارد.  چه 
مى توان كرد زمانه عوض شده است و سكوالريسم 
ناسيوناليست هاى عصر ما، كارآيى اش از اين بيشتر 

نيست.
اما  با وجود اين، تاسيس «اتحاديه علماى كردستان» 
حزب  كه  دهد  مى  نشان  را  حقيقيت  اين  حداقل 
حزب»  فعاليت  كردن  «اجتماعى  براى  دمكرات  
خودش  ناسيوناليستى  شعارهاى  كاركرد  به  چندان 
هم باور ندارد و براى گرد آوردن مردم به دور خود 
به  است.  كرده  پيدا  نياز  ديگرى  محركه  نيروى  به 
همين دليل به اين نتيجه رسيده است كه مى تواند 
براى جبران اين كمبود به سنى گرايى در كردستان  
گيرى   بكار  و  تحريك  با  شايد  تا  شود،  آويزان  نيز 
تفرقه مذهبى توجه مردم را از اين سر به خود جلب 

نمايد.
آن  در  كه  بيايد  پيش  شرايطى  ايران  در  چنانچه 
نيروهاى بورژوايى و ارتجاعى به ميدان دار بحران 
سياسى آتى تبديل شوند، زمينه سازى كنونى براى 
تشديد تفرقه مذهبى بين سنى و شيعه  جامعه ايران 
را به سمت فاجعه اى سوق خواهد داد كه چه بسا  

خود حزب دموكرات هم قربانى  عواقب خانمانسوز 
سنى  و  شيعه  بين  جنگ  آن،  زنده  نمونه  گردد.  آن 
كشور  اين  مردم   سر  بر  چه   كه  است  عراق  در 
سر  بر  چه  اخير  روزهاى  همين  در  يا  است.  آورده 

مسيحى هاى شهر موصل در عراق آورده شد.
اگر چه عوارض منفى اين اقدام حزب دمكرات را 
نمى توان ناديده گرفت، اما خوشبختانه مردم كردستان 
و ايران با اتكا به تجربه عينى و  آگاهى شان از يك 
نمى  اجازه  اسالمى،  حكومت  تحت  زندگى  دوره 
دهند كه اهداف عدالت خواهانه و آزاديخواهانه شان 

تحت الشعاع  تفرقه مذهبى قرار گيرد.
براى  ايران  كردستان  دمكرات  حزب  دليل  همين  به 
تحقق وظيفه اى كه كنگره شان به آنها سپرده است، 

در واقع بدنبال كاله باد برده براه افتاده است.
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ماههاست كه در زندانم ، زندانى كه قراربود اراده ام 
را، عشقم را و انسان بودنم را درهم بشكند . زندانى 
كه بايد آرام و رامم ميكرد چون «بره اى سر براه»، 
به  ديوارهايى  با  هستم  زندانى  بندى  ماههاست 

بلنداى تاريخ . 
من  بين  باشد  اى  فاصله  بود  قرار  كه  ديوارهايى 
كودكان  و  من  بين  دارم،  دوستشان  كه  ومردمم 
سرزمينم فاصله اى باشد تا ابديت، اما من هر روز 
را  خود  و  مى رفتم  دستها  دور  به  سلولم  دريچه  از 
در ميان آنها ومثل آنها احساس مى كردم و آنها نيز 
زندان  و  مى ديدند  زندانى  مِن  در  را  خود  دردهاى 

بين ما پيوندى عميق تر از گذشته ايجاد نمود .
قرار بود تاريكى زندان معناى آفتاب و نور را از من 
بگيرد ، اما در زندان من روئيدن بنفشه را در تاريكى 

و سكوت به نظاره نشستم.
قرار بود زندان مفهوم زمان و ارزش آن را در ذهنم 
بيرون  در  ها  لحظه  با  من  اما  بسپرد،  فراموشى  به 
دنيا  به  دوباره  را  وخود  ام  كرده  زندگى  زندان  از 

آورده ام براى انتخاب راهى نو.
تحقيرها،  خود  از  پيش  زندانياِن  مانند  نيز  من  و 
به  وجود  همه  با  ذره،  ذره  را  آزارها  و  توهين ها 
جان خريدم تا شايد آخرين نفر باشم از نسل رنج 
كشيدگانى كه تاريكى زندان را به شوق ديدار سحر 

در دلشان زنده نگه داشته بودند.
اما روزى "محاربم" خواندند، مى پنداشتند به جنگ 
تا  بافتند  را  عدالتشان  طناب  و  ام  رفته  "خدا"يشان 

روز  آن  از  و  دهند  خاتمه  زندگيم  به  سحرگاهى 

ناخواسته در انتظار اجراى حكم مى باشم. اما امروز 
"عشق  با  بگيرند  من  از  را  زندگى  است  قرار  كه 
به  را  بدنم  اعضاى  ام  گرفته  تصميم  همنوعانم"  به 
بيمارانى كه مرگ من مى تواند به آنها زندگى ببخشد 
هديه كنم و قلبم را با همه ى "عشق و مهرى" كه 
در آن است به كودكى هديه نمايم. فرقى نمى كند 
كه كجا باشد بر ساحل كارون يا دامنه سبالن يا در 
حاشيه ى كوير شرق و يا كودكى كه طلوع خورشيد 
ياغى  قلب  فقط  نشيند،  مى  نظاره  به  زاگرس  از  را 
و بى قرارم در سينه كودكى بتپد كه ياغى تر از من 
در  ستاره  و  ماه  با  ها  شب  را  كودكيش  آرزوهاى 
در  تا  بگيرد  شاهدى  چون   را  آنها  و  بگذارد  ميان 
نكند،  خيانت  اش  كودكى  روياهاى  به  بزرگسالى 
قلبم در سينه كسى بتپد كه بيقرار كودكانى باشد كه 
شب سر گرسنه بر بالين نهاده اند و ياد حامد  دانش 
آموز شانزده ساله شهر من را در قلبم زنده نگهدارد 
كه نوشت: «كوچكترين آرزويم هم در اين زندگى 

برآورده نمى شود» وخود را حلق آويزكرد.
بگذاريد قلبم در سينه كسى بتپد مهم نيست با چه 
زبانى صحبت كند يا رنگ پوستش چه باشد فقط 
بسته  پينه  دستان  زبرى  تا  باشد  كارگرى  كودک 
پدرش، شراره ى طغيانى دوباره در برابر نابرابرى ها 

را در قلبم زنده نگهدارد.
چندان  نه  فردايى  تا  بتپد  كودكى  سينه  در  قلبم 
صبح  روز  هر  و  شود  كوچك  روستايى  معلم  دور 
بچه ها با لبخندى زيبا به پيشوازش بيايند و او را 
بنمايند  خود  وبازيهاى  ها  شادى  ى  همه  شريك 

شايد آن زمان كودكان طعم فقر وگرسنگى را ندانند 
و  ستم  شكنجه،  "زندان،  هاى  واژه  آنها  دنياى  ودر 

نابرابرى" معناى نداشته باشد.
بگذاريد قلبم در گوشه اى از اين جهان پهناورتان 
كه  انسانيست  قلب  باشيد   مواظبش  فقط  بتپد 
ناگفته هاى بسيارى از مردم و سرزمينش را به همراه 
دارد از مردمى كه تاريخ شان سراسر رنج و اندوه و 

درد بوده است.
بگذاريد قلبم در سينه ى كودكى بتپبد تا صبحگاهى 

از گلويى با زبان مادريم فرياد برارم:
مى خواهم نسيمى شوم و "پيام عشق به انسانها" 

را به همه جاى اين زمين پهناور ببرم.
فرزاد كمانگر

بند بيماران عفونى ، زندان رجايى شهر كرج
مورخ 87/10/8

تاريخ نگارش ؛ 87/10/2 بند امنيتى 209 اوين

فرزاد كمانگر معلم محبوب كودكان كامياران بود و اكنون به گل سر سبد معلمان جهان تبديل شده است. فرزاد 
در بى دادگاه رژيم اسالمى با پرونده سازى به اعدام محكوم شده است و اكنون در بخش زندانيان عفونى زندان 
رجايى شهر به بند كشيده شده است.  تاريخ 87/10/8 نامه اى از فرزاد كمانگر با عنوان  آقاى اژه اى ، بگذار 

قلبم بتپد انتشار يافت كه در زير متن آن را درج  مى كنيم.

       بگذار قلبم بتپد


