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مصاحبه جهان امروز با صالح مازوجى
 در مورد اوضاع سياسى ايران

جهان امروز: مدتى پيش پلنوم كميته مركزى حزب 
برگزار شد، همانطور كه از گزارش آن هم پيداست 
موضوع مربوط به بحران اقتصادى جهان سرمايه دارى 
و تحليل اوضاع سياسى ايران و استنتاج عملى از آن 
داده  اختصاص  بخود  پلنوم را  مباحث  اصلى  بخش 
است، در اين مصاحبه مى خواستم بيشتر به اوضاع 
بهاى  سقوط  به  گزارش  در  بپردازيم.  ايران  سياسى 
تغيير  در  دخيل  فاكتورهاى  از  يكى  بعنوان  نفت 
اوضاع سياسى ايران اشاره شده است، درحالى كه 
با  رژيم  كه  اقتصادى  بحران  از  هميشه  ما  هم  قبال 
آن دست بگريبان است صحبت كرده ايم، هدف از 

تاكيد بر اين موضوع چه بود؟

صالح مازوجى: در اينجا بحث بر سر بحران مضاعفى است 
تاثيرات  سر  بر  بحث  است،  روبرو  آن  با  ايران  اقتصاد  كه 
سرمايه دارى در سطح جهان  پيامدهاى بحران اقتصادى  و 
رئيس  دروغ پردازى هاى  خالف  بر  است.  ايران  اقتصاد  بر 
جمهور احمدى نژاد كه ادعا مى كند محاصره اقتصادى و 
و  ندارد  ايران  بر  تاثيرى  هيچ  دارى  سرمايه  جهانى  بحران 
كشور را با قيمت نفت بشكه اى 7 دالر هم اداره مى كند، 
اين عوامل و فاكتورها بر تمام گوشه و زواياى كار و زندگى 

مردم اثرات ويرانگر خود را بجاى گذاشته است. 
در  دالر    40 اى  بشكه  از  تر  پايين  به  نفت  قيمت  سقوط 
و  دارى  سرمايه  جانبه  همه  بحران  اثر  در  جهانى  بازارهاى 
كاهش آهنگ رشد اقتصادى در كشورهاى غربى كه هنوز 
بحران  دارد،  آنها  انرژى  تامين  در  مهمى  نقش  نفت  هم 
اقتصادى ايران را تشديد كرده است. رژيم جمهورى اسالمى 
و  ضعف  و  اقتصادى  تحريم هاى  تشديد  و  تداوم  دليل  به 
با  مقابله  توان  ايران  اقتصاد  هاى  ساخت  زير  بودن  بنيه  بى 
گفته  به  بنا  ندارد.  را  نفت  بهاى  سقوط  از  ناشى  عوارض 
كارشناسان امور اقتصادى وابسته به خود رژيم در يك سال 
اخير تحت تاثير اين تحريم ها، كاالهاى وارداتى مورد نياز 
بيش از 40 درصد گرانتر خريدارى شده اند. رژيم در يك 
سال اخير براى جلوگيرى از عواقب اجتماعى تحريم ها، با 
واسطه ها  طريق  از  گرانتر  قيمت  با  كاالها  انبوه  كردن  وارد 
سعى كرده كه اين تحريم ها را دور بزند. براى نمونه آلمان 
تا  بود  اروپا  در  ايران  تجارى  شركاى  مهمترين  از  يكى  كه 
همين اواخر كاالهاى خود را از طريق بنگاه هاى واسطه در 
جمهورى  رساند.  مى  ايران  به  گرانتر  بسيار  قيمت  با  دوبى 

اسالمى تنها با اتكا به افزايش نجومى قيمت نفت و 
دالرهاى نفتى امكان انجام اين مانور و دور زدن 
تحريم ها را پيدا كرده بود. دولت احمدى نژاد در 

DŸÊ]<èûE
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مدت سه سال و نيم حاكميت خود حدود 
260 ميليارد دالر، يعنى بيش از تمام دوره 
درآمد  خاتمى  جمهورى  رياست  ساله   8
نفتى داشته است. با سقوط  بهاى نفت امكان انجام 
اين مانورها از رژيم سلب مى شود و ما از هم اكنون 
با موج تازه اى از افزايش نرخ تورم، گرانى و باال 
رفتن قيمت كاالها و مواد پايه اى مورد نياز مردم، 
گرانى برخى خدمات اساسى، كمبود كاال و احتكار 

آن در بازار سياه روبرو  هستيم.
يعنى اگر در يك دوره در اثر افزايش قيمت نفت، 
نرخ  ريال  ارزش  آمدن  پايين  و   نقدينگى  افزايش 
كاهش  اينبار  رسيد،  درصد   30 از  باالتر  به  تورم 
قيمت نفت عواقب و تاثيراتى بمراتب ويرانگر تر بر 

زندگى و معيشت مردم برجاى خواهد گذاشت.
رژيم  اقتصادى،  تحريم هاى  عوارض  بر  اضافه 
جمهورى اسالمى به دليل زير ساخت هاى ضعيف 
اقتصادى هم توان مقابله با تشديد بحران ناشى از 
سقوط قيمت نفت را ندارد. ايران با اين همه منابع 
نفت و گازى كه دارد، رژيم حاكم نمى تواند، نفت 
و گاز و بنزين و ... با با قيمت ارزان و بطور منظم  
در دسترس مصرف كنندگان قرار دهد. اختالل در 
تن  صدها  گذشته  زمستان  در  رسانى  گاز  شبكه 
قربانى از مردم گرفت. حداقل 30 درصد مردم ايران 
هر  رژيم  ندارند.  دسترسى  سالم  آشاميدنى  آب  به 
روزه طرح ها  و پروژه هاى تازه اى براى افزايش 
تدارک  مردم  هاى  توده  مصرفى  انرژى  قيمت 
تحول  طرح  اساس  بر  دولت  مثال  براى  بيند.  مى 
اقتصادى در نظر دارد هزينه توليد و همچنين ميزان 
مصرف برق را پايين بياورد و در همين رابطه جهت 
برنامه هاى دولت اين است كه به طرف نرخ هاى 
بين المللى انرژى حركت كند، اين يعنى اگر اكنون 
اختيار  در  ريال   16 قيمت  با  برق  كيلووات  هر 
منازل  اختيار  در  تومان   10 قيمت  با  و  كشاورزان 
قرار مى گيرد، با اجراى اين طرح قيمت گاز و برق 
7 تا 9 برابر افزايش مى يابد، قيمت بنزين افزايش 
تجهيزات  سازندگان  انجمن  دبير  گفته  به  يابد.  مى 
در  تا 10   8 ميانگين  بطور  حاضر  حال  در  صنعتى 
قيمت  را  صنعتى  توليدات  شده  تمام  قيمت  صد 
گونه  هر  صورت  در  كه  دهد  مى  تشكيل  انرژى 
افزايش در نرخ آن، به همان نسبت نيز قيمت تمام 
شده و فروش فرآورده هاى صنعتى افزايش مى يابد، 
قيمت  به  درصد   6 ميانگين  بطور  مثال  براى  فقط 
تمام شده صنايع و مواد معدنى و حداقل يك چهارم 
قيمت هاى فعلى به قيمت تمام شده سيمان افزوده 
مى شود.  اينها همه در شرايطى است كه بر اساس 
تعيين  دارد  نظر  در  دولت  اقتصادى،  تحول  طرح 
حداقل دستمزدها كه در همين قانون كار ارتجاعى 

و ضد كارگرى رژيم آمده را نيز حذف كند.
در  دارى  سرمايه  بحران  دليل  به  ديگر  طرف  از 
و  ايران  اقتصادى  تحريم هاى  تداوم  جهان،  سطح 
اين  در  اقتصادى  زيرساخت هاى  ويران  موقعيت 
كشور، سرمايه هاى خارجى در اولويت بندى هاى 
ريسك  قبول  به  حاضر  سرمايه گذارى  براى  خود 
هم  واقعيت  اين  و  نيستند  ايران  در  سرمايه گذارى 
روبرو  بيشترى  مشكالت  با  را  ايران  دارى  سرمايه 

مى كند.
نگاهى به اين ارقام و جهت گيرى هاى دولت نشان 
شرايط  در  اسالمى  جمهورى  رژيم  كه  دهد  مى 
ساخت هاى  زير  ضعف  و  اقتصادى،  محاصره 
از  ناشى  بحران  تشديد  با  مقابله  براى  اقتصادى 
سقوط بهاى نفت، چه تهاجم گسترده اى را به سطح 
زندگى و معيشت مردم ايران و در درجه اول طبقه 
كارگر و اقشار تهيدست جامعه تدارک ديده است. 
يعنى در دوره احمدى نژاد نه تنها پول نفت به سر 
به  عمال  آن  قيمت  سقوط  بلكه   نرفت  مردم  سفره 
وسيله اى براى تعرض به سطح زندگى و معيشت 
مردم  و ربودن هر آنچه در سفره بى رونق آنها باقى 

مانده تبديل شده است. 
با اين توضيحات اميدوارم پاسخ سئوال شما را داده 

باشم.

در  رژيم  كه  سياست هايى  اين  امروز:  جهان 
پيش گرفته يا به قول شما اين تهاجم وسيعى 
كه به سطح زندگى و معيشت مردم در دستور 
كار دولت جمهورى اسالمى قرار گرفته، چه 

عوارض اجتماعى بدنبال خواهد داشت؟

صالح مازوجى: همانطور كه قبال اشاره كردم رژيم 
بار سنگين اين بحران را بر دوش كارگران و مردم 
جمهورى  دولت  است.  انداخته  جامعه  محروم 
عليه  را  گسترده  تهاجم  اين  كه  حالى  در  اسالمى 
چند  است،  داده  سازمان  جامعه  محرومان  زندگى 
بر  ماليات  «قانون  خواستند  مى  وقتيكه  پيش  ماه 
اعتصاب  با  و  آورند  در  اجرا  به  را  افزوده»  ارزش 
شوند،  مى  روبرو  اصفهان  و  تبريز  تهران،  بازاريان 
نشينى  عقب  اين  كنند.  مى  نشينى  عقب  بالفاصله 
بازاريان  كه  آنجا  از  رژيم  است،  درک  قابل  دولت 
يكى از پايگاههاى اجتماعى روحانيت حاكم هستند 

نمى خواهد پايه حكومتى خود را ضعيف كند.
ماهيت  به  بنا  رژيم  كه  آنجا  از  كنونى  شرايط  در 
جهت  در  تغييرى  هيچ  تواند  نمى  دارد  كه  طبقاتى 
بهبود وضعيت زندگى مردم ايجاد كند، زمينه هاى 
شورش هاى  و  اى  توده  اعتراضات  گسترش  عينى 
فراهم  بيشتر  را  ايران  بزرگ  شهرهاى  در  مردمى 
رژيم  سران  كه  است  واقعى  روند  همين  كند.  مى 
از  دائم  هراسى  و  خوف  در  كه  اسالمى  جمهورى 
برپا شدن شورش هاى مردمى بسر مى برند را بر 
آن داشته است تا تالش هاى خود را براى مقابله با 
رويدادهاى احتمالى آتى فشرده تر و سازمانيافته تر 
كنند. تالش براى ايجاد فضاى ترس و وحشت با 
بگير  انقطاع  بدون  امواج  افزايش شمار اعدام ها و 
دانشجويى،  جنبش  فعالين  كارگرى،  فعالين  ببند  و 
فعالين جنبش زنان  و قدرت نمايى و تدارک مقابله 
و رودر رويى با انجام مانور در خيابان ها در محور 

اين تالش ها قرار دارد.
ماه هاى  طى  تهران  شهر  در  بزرگ  مانور  دو  انجام 
نيروهاى  از  نفر  هزار   40 از  بيش  آن  در  كه  اخير 
گردان هاى ضد شورش بسيج، بخشى از يگان هاى 
ويژه  يگان هاى  و  پاسداران  سپاه  زمينى  نيروى 
مانورها،  اين  با  همزمان  و  داشتند  شركت  هوابرد 

ديگر  در  بسيج  گردان  هزار  سه  اقتدار»  «نمايش 
سپردن  زمزمه  بحران،  ستاد  ايجاد  ايران،  شهرهاى 
امنيت محالت شهرها به نيروهاى بسيجى  بخشى 
از تالش هاى رژيم براى ايجاد آمادگى جهت مقابله 

با رويدادهاى احتمالى است. 
ميدان  به  و  وحشت  و  رعب  ايجاد  حربه  چه  اگر 
آوردن نيروهاى سركوبگر  براى مقابله با رويدادهاى 
بوده  رژيم  موجوديت  از  بخشى  همواره  احتمالى 
و  نفرت  اوجگيرى  رژيم  سران  كه  اينبار  اما  است، 
انزجار عمومى از ادامه حاكميت جمهورى اسالمى 
را دريافته اند، از يك طرف مى خواهند به صفوف 
نيروهاى سركوبگر خود انسجام بخشند،  و از سوى 
ديگر با رودررو قرار دادن مستقيم و هر روزه آنها 
را  رژيم  سران  از  عمومى  انزجار  و  نفرت  مردم  با 
چنان به نفرت از احاد نيروهاى مسلح خود تسرى 
دهند، كه اين نيروها هست و نيست خود را به بقاى 
رژيم گره بزنند و براى بقاى رژيم از هيچ جنايتى 

دريغ نورزند.
دندان  و  چنگ  كه  گفت  مى توان  لحاظ  اين  از 
نشان دادن ها و مانورهاى نظامى ماه هاى اخير نشانه 
مرحله جديدى از رابطه رژيم و مردم ايران است كه 
آشكارترى  بروز  اكنون  و  شده  آغاز  پيش  مدتها  از 
پيدا كرده است. جمهورى اسالمى اگر در يك دوره 
مردم  توده هاى  توهم  به  خونين  سركوب  كنار  در 
دوره  در  و  بود،  متكى  نيز   رژيم  ماهيت  به  نسبت 
توهم  روى  حكومتى  طلبان  اصالح  آمدن  كار  سر 
بخشى از توده هاى مردم به جناحى از رژيم حساب 
مى كرد، اكنون كه هيچ پايگاهى در ميان مردم ندارد 
اين رژيم براى تداوم حيات خود اساسا به نيروهاى 

امنيتى و مسلح متكى است.
ها  كوچه  در  بسيج  نيروهاى  حضور  شدن  دائمى   
براى  پوششى  واقع  در  كه  محالت  و  خيابانها  و 
هم  رژيم  امنيتى  و  مسلح  ارگانهاى  ديگر  حضور 
هست، بخشى از نقشه ايست براى رودر رو ساختن 
روزمره مردمى كه از ستم و مظالم اين رژيم به جان 
آمده اند با نيروهاى مسلحى كه روزى امروزشان و 
زده  گره  رژيم  اين  بقاى  به  را  شان  آينده  اميدهاى 
نتوانسته است  نشان مى دهد كه رژيم  شواهد  اند. 
را  مردم  خود،  مسلح  دندان  و  چنگ  دادن  نشان  با 
بود  توانسته  رژيم  گذشته  در  اگر  سازد.  مرعوب 
داخل  اعدام  و  شكنجه  و  وحشت  رعب  فضاى 
مردم  و  دهد  انتقال  جامعه  درون  به  را  ها  زندان 
را در خوف و هراس فرو ببرد، امروز اين شور و 
شوق مبارزه ستمديدگان جامعه است كه به درون 
مقابل  در  استقامت  روحيه  و  مى يابد  انتقال  زندانها 
وحشيگرى هاى مامورين جمهورى اسالمى را صد 

چندان بر مى انگيزد.
ديگر  و  كارگرى  جنبش  اگر  كنونى  شرايط  در 
معترض  مردم  توده هاى  و  اجتماعى  جنبش هاى 
جمهورى  رژيم  عليه  مبارزه  بردن  فراتر  امر  در 
كنند،  مى  رعايت  را  احتياط  جانب  هنوز  اسالمى 
اين نه بمعناى مرعوب شدن در مقابل موج اقدامات 
آلترناتيو  فقدان  نشانه  بلكه  رژيم،  سركوبگرانه 

حكومتى است كه توده هاى رنجديده ايران 
جمهورى  سرنگونى  انقالب،   پيروزى 
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هاى  عرصه  در  واقعى  بهبود  و  اسالمى 
گرو  در  را  خود  اجتماعى  حيات  مختلف 
اگر  پديده  اين  ببينند.  آن  رسيدن  بقدرت 
را  ايران  انقالبى  و  سوسياليستى  جنبش  ضعف  چه 
مى رساند، اما مى تواند بمعناى پيشروى در اعماق، 
و نشانه بلوغ سياسى جامعه و فعالين جنبش هاى 
اجتماعى هم باشد، كه اين بار نمى خواهند بدون 
نقشه و بدون برنامه و بدون تضمين پيروزى  وارد 

نبرد نهايى با دشمن شوند.
هر  از  بيشتر  مبرميت  با  آنچه  كنونى  شرايط  در 
زمان ديگرى در پيشاروى جنبش كمونيستى ايران 
قرار گرفته است تالش بيوقفه براى شكل دادن به 
در  اميدوارم  كه  است  كارگرى   حكومت  آلترناتيو 
موضوع  اين  به  بيشتر  بتوانيم  ديگر  هاى  فرصت 

بپردازيم.

به  رو  روند  و  اوضاع  اين  امروز:  جهان 
بر  تاثيرى  چه  توده اى  اعتراضات  رشد 
آينده  دارد؟  رژيم  درون  جناح بندى هاى 
جدال و كشمكش جناح هاى درون رژيم را 

چگونه مى بينيد؟

اشاره  بدان  قبال  كه  اوضاعى  مازوجى:  صالح 
كرديم و نگرانى سران جمهورى اسالمى از امكان 
خيزش هاى توده اى، نه تنها مهر خود را بر جدال 
و كشمكش جناح هاى درون حاكميت در اين دوره 
دوره  در  رژيم  سياسى  آرايش  بلكه  است،  كوبيده 

آتى را نيز تا حدودى تعيين مى كند.
دولت  عملكرد  و  اقتصادى  سياست هاى  اگر 
سه  در  المللى  بين  سياست  عرصه  در  احمدى نژاد 
سال و نيم گذشته به تنگ تر شدن حلقه محاصره 
اقتصادى منجر شده است و اين موقعيت با استراتژى 
اقتصادى اعالم شده دولت و با منافع طبقه سرمايه 
به  شدت  به  كه  ايران  در  صنايع  صاحبان  و  دار 
تكنولوژى غرب، به مواد خام و سرمايه گذارى هاى 
و  دارد  قرار  تناقض  در  دارند  نياز  خارجى  كالن 
داران  سرمايه  از  بخشى  نارضايتى  موجبات  همين 
فراهم  را  حكومتى  طلبان  اصالح  كردن  غرولند  و 
كرده است، اما در شرايط كنونى نگرانى جناح هاى 
مختلف رژيم از پيشروى جنبش هاى اجتماعى و 
خطر خيزش هاى توده اى، بر تقابل جناح ها تاثير 
گذاشته و مسائل ديگر را فعال به حاشيه رانده است.  
اكنون هر كدام از جناح ها در تالشند تا مسئوليت 
گردن  به  را  آن  عواقب  و  كنونى  نابسامان  اوضاع 

احمدى نژاد بيندازند.
رسد،  مى  سربااليى  به  وقتى  گارى  كه  گفته  اين 
هر  از  بيش  گيرند،  مى  گاز  را  همديگر  ها  اسب 
و  اسالمى  جمهورى  گارى  مورد  در  ديگرى  زمان 
و  پيام  عليرغم  است.  كرده  پيدا  مصداق  آن  سران 
مجلس  به  دولت  رئيس  و  اى  خامنه  مكرر  تاكيد 
و  وحدت  تقويت  و  كلمه  وحدت  بر  مبنى  هشتم 
كشمكش  عرصه  به  مجلس  و  دولت  ملى،  انسجام 
همين  و  اند  شده  تبديل  رژيم  مختلف  هاى  جناح 
نشان مى دهد تا زمانى كه نزاع بر سر راههاى تداوم 
حاكميت جمهورى اسالمى در چهار چوب جناج 

شود،  مى  شناخته  رسميت  به  رژيم   هاى  بندى 
بين  نزاع  و  جديد  هاى  بندى  دسته  بندى  شكل 
آنها ادامه خواهد يافت، به قول حداد عادل مجلس 
هشتم نسبت به مجلس هفتم متكثرتر شده است و 

جناح هاى بيشترى در آن حضور دارند.
اكنون بخشى از روحانيون حكومتى كه احمدى نژاد 
انحصارى  موقعيت  ايدئولوژيك  افراطى گريهاى  با 
دور   است،  كشيده  چالش  به  را  آنها  دستگاه 
انتخاب  اند.  زده  حلقه  كار  محافظه  رفسنجانى 
از  اى  گوشه  خبرگان  مجلس  رئيس  به  رفسنجانى 
عكس العمل روحانيت به افراطى گريهاى احمدى 

نژاد بود.
"انتخابات"  نهم  دوره  در  كه  گرايان  اصول  جناح 
رياست جمهورى متحد و يكپارچه ظاهر شدند، در 
دستگى  چند  و  اختالف  هفتم  مجلس  حيات  دوره 
در ميان آنها علنى شد و رسميت پيدا كرد و اكنون 
از  بخشى  تجزيه  اين  از  بعد  دارد.  ادامه  شدت  به 
گرد  مجلس  رئيس  الريجانى  حول  گرايان  اصول 
آمده اند. باند مافيائى محسن رضائى هم محافلى از 

اصول گرايان را رهبرى مى كند.
جمهورى  رياست  "انتخابات"  ايام  شدن  نزديك  با 
اى  تازه  هواى  و  حال  رژيم  هاى  جناح  بين  نزاع 
پيدا كرده است. اكنون كه طرح تحول اقتصادى و 
پرداخت مستقيم و نقدى يارانه ها به مجلس رفته 
است، اگر چه همه جناح ها با اهداف اقتصادى اين 
شمول  از  اى  يارانه  كاالهاى  كردن  خارج  و  طرح 
نظر  توافق  افسارگسيخته  تورم  و  بازار  نوسانات 
دارند، اما بر سر نحوه اجرا و زمان اجراى اين طرح 
با احمدى نژاد اختالف دارند. جناح هاى مخالف 
بر اين باورند كه رئيس جمهور از پرداخت مستقيم 
سوبسيدها بهره بردارى سياسى و تبليغاتى مى كند 
و مى خواهد در ايام انتخابات آراء اقشارى از راى 

دهندگان را خريدارى كند.
با نزديك شدن به ايام "انتخابات" رفسنجانى اعالم 
كرده است كه خود را كانديد نمى كند. اصالح طلبان 
اگر چه پروژه اى را براى بازارگرمى و كانديد كردن 
آنجا  از  خاتمى  خود  اما  اند،  داده  سازمان  خاتمى 
كه روند اوضاع رژيم به طرف قدرت گيرى بيشتر 
اى  خامنه  و  است  كرده  پيدا  گيرى  سمت  نظاميان 
جرات  هنوز  كند،  مى  دفاع  نژاد  احمدى  از  رسما 

نكرده خود را كانديد كند.
ناطق نورى نه از توانائى هاى خودش بلكه از ناتوانى 
نارضايتى هاى  براى  گرفته،  روحيه  نژاد  احمدى 
و  دوخته  كيسه  نژاد  احمدى  عملكرد  از  فزاينده 

كانديداتورى خود را اعالم كرده است.
ظاهرا چنين بنظر مى رسد در شرايطى كه احمدى نژاد 
با عملكرد سه سال و نيمه دولت مطلوبيت خود را 
براى كليت رژيم و بيشتر جناح هاى آن از دست 
داده است، اكثريت جناح ها در يك ائتالف عملى 
و غير رسمى بر سر بركنارى وى توافق نظر دارند. 
در اين شرايط پشتيبانى ولى فقيه از احمدى نژاد به 
مناسبت هاى مختلف براى جناح هاى ديگر مشكل 

ايجاد كرده است. 
نژاد  احمدى  از  اى  خامنه  پى  در  پى  پشتيبانى  اما 
در اين دوره قبل از آنكه نشانه اقتدار واليت فقيه 
باشد، نشانه دست باال پيدا كردن هر چه بيشتر سپاه 

تعيين  در  و  قدرت  معادله  در  نظاميان  و  پاسداران 
سياست جمهورى اسالمى است.

از اين رو با توجه به اوضاع سياسى ايران و امكان 
برآمدهاى توده اى و تحولى كه در رابطه و مناسبات 
اين  نشانگر  همه  آمده،  بوجود  مردم  و  رژيم  بين 
به  حاكميت  درون  تحوالت  روند  كه  است  واقعيت 
طرف اقتدار بيشتر سپاه پاسداران و نيروهاى امنيتى 
پيش مى رود. جناح هاى رقيب نيز براى كنار زدن 
احمدى نژاد چاره اى ندارند بجز اينكه به مهره اى 
ديگر از سپاه پاسداران تكيه كنند. در همين رابطه اگر 
ها  جناح  همه  و  اى  خامنه  بحرانى،  اوضاع  دليل  به 
بر سر معرفى و يا پشتيبانى از يك كانديد و تشكيل 
همه  شركت  با  و  آينده  در  ملى»  وحدت  «دولت 
جناح ها به توافق نرسند، محتمل است كه جناح هاى 
مجلس  رئيس  الريجانى  على  نژاد  احمدى  مخالف 
كنونى كه سابقا از كادرهاى سپاه پاسداران بوده است 
را براى كانديداتورى پست رياست جمهورى بجلو 

برانند.

اس ه س نشر
ر ست  مون حز 

ا حمد ر: هلمت  ب سر

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

براى ما ارسال كنيد.

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.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز



نيمه دوم دى 1387- نيمه دوم ژانويه 2009شماره 219 - صفحه 4 جهان امروز

مبارزه براى افزايش دستمزدها يكى از عرصه هاى 
مهم مبارزه كارگران عليه سرمايه دارى است كه هر 
يك يا چند سال يكبار هويت طبقاتى كارگران در 
مقياس  در  و  فرامحلى  فراكارخانه ائى،  ائى  مبارزه 

سراسرى را به نمايش مى گذارد.
مطالبه افزايش دستمزدها يكى از آن خواست هائى 
است كه مى توان كليت طبقه كارگر يك كشور را 
حول آن بسيج و به مبارزه كشاند، حتى اگر قرارداد 
ديگر  و  دستمزدها  افزايش  و  تعيين  به  مربوط 

مطالبات اين چارچوب رشته ائى منعقد شود. 
مبارزه  ترين  گرهى  دستمزدها  افزايش  مبارزه براى 
تشكل هاى  وظائف  مهمترين  از  و  كارگر  طبقه 
كار  بر  سرمايه  حاكميت  عصر  در  كارگرى  مستقل 
بحساب مى آيد، و اهميت آن عالوه بر نكات فوق 
روزانه  نان  براى  است  مبارزه اى  كه:  است  اين  در 
كه  قراردادى  و  مبارزاتى  تاكيتك  صورتيكه   در  و 
حول اين خواست منعقد مى شود همه جانبه و فكر 
شده نباشد محروميتى يكساله و يا چند ساله را به 

خانوارهاى كارگرى تحميل خواهد كرد. 
افزايش  براى  مبارزه  دوره  من  كه  اينروست  از 
دستمزدها را «جنبش مبارزه براى دستمزدها» مى نامم. 
جنبش به اين اعتبار كه بايد پروسه ائى را طى كند و 
در اين پروسه كليه احاد طبقه كارگر(كارگران كف 
عمومى  مجامع  تشكيل  با  كارگاه ها)  و  ها  كارخانه 
گذار  تاثير  و  دخيل  آن  در  مبارزاتى  باش  آماده  و 

باشد.  
چگونه  ايران  در  پروسه  اين  پايان  و  آغاز  اما 

خواهد بود؟
كار  قانون   41 ماده  مطابق  ايران  امروز  شرايط  در 
كار،  عالى  شوراى  توسط  كارگران  دستمزد  حداقل 
كارگر  طبقه  نمايندگان  دخالت  و  حضور  بدون 
تعيين و اعتبار آن يكساله است. يعنى طبقه كارگر و 
نمايندگان واقعى كارگران در تعيين آن هيچ نقشى 
ندارند. به عبارتى ديگر در ايران نيروى كار كارگر 
آن  ارزش  تعيين  در  فروشنده  كه  است  كاالئى  تنها 
نقشى ندارد، برعكس اين خريدار است كه نرخ آن 

را تعيين مى كند. 
كارفرماى  بزرگترين  حاضر  حال  در  ايران  دولت 
كارگران است و نمايندگان لنگر زده در كرسى هاى 
مجلس هم كه اين قانون را تصويب كرده اند، هيچ 
و  ندارند  كارگران  منافع  و  كارگر  طبقه  به  ربطى 
در  دارى  سرمايه  منافع  حافظ  و  نماينده  برعكس 
ايرانند. از اين نظر شوراى عالى كار صالحيت تعيين 

حداقل دستمزد كارگران را ندارد.  
داد  تغيير  بايد  يا  را  دستمزدها  تعيين  كنونى  رويه 
ايجاب  را  تغييرى  چنين  قوا  توازن  هنوز  اگر  يا  و 
نمى كند، پروسه تعيين حداقل دستمزدها در صورتى 
مبارزه  اين  در  كارگران  منابع  تامين  به  تواند  مى 

بيانجامد كه به شكل ديگرى پيش برود. 
 مطلوب ترين روش بستن قرارداد بر سر دستمزدها 
واقعى  نمايندگان  مستقيم  مذاكره  حاضر  درحال  را 
و  دخالت  بدون  و  كارفرما  نمايندگان  با  كارگران 

اعمال نفوذ دولت در آن مى بينم.
دولت  نمايندگان  هاى  زنى  چانه  بجاى  بنابراين:   
پروسه  كار  عالى  شوراى  در  حاضر  كارفرمايان  و 
زير مناسب ترين روش تعيين حداقل دستمزدها در 

شرايط كنونى است.
- ابتدا كارگران كليه رشته هاى توليد و خدمات، از 
صنايع اتومبيل سازى گرفته تا مواد غذائى، شيالت، 
خدمات  نساجى،  معادن،  فلز،  ساختمان سازى، 
شهرى و درمانى و ...... با برگزارى مجامع عمومى 
و كنفرانس هاى منطقه ائى نمايندگان خود را براى 
دخالت  بدون  دستمزدها  سر  بر  مذاكره  و  تعيين 

دولت و اداره كار تعيين كنند.
- نمايندگان كليه رشته ها با برگزارى كنفرانس هاى 
مشترک منطقه ائى و سراسرى كه در آن چشم انداز 
افزايش  روند  بخصوص  كشور،  اقتصادى  موقعيت 
قيمت ها و نرخ تورم دردوره تثبيت دستمزدها  و 
سالهاى پيش رو و اعتبار قرارداد بررسى مى شود؛ 
ميزان دستمزدهاى پايه طبقه كارگر را تعيين مى كنند 
كارگران  عمومى  مجامع  تائيد  به  را  ميزان  اين  و 
عالى  شوراى  با  مذاكره  به  را  آن  سپس  و  رسانده 
خواهند  كارفرمايان  و  دولت  نماينده  بعنوان  كار 

گذاشت. 
- گفتم دستمزدهاى پايه. چرا كه طبقه كارگر سواى 
در  كه  دارد  هم  ديگرى  مزدهاى  پايه  دستمزدهاى 
به  باتوجه  آن  ميزان  بايد  دستمزدها  جنبش  دوره 
تعيين  شغلى  رشته  هر  در  كار  شرايط  و  دشوارى 
شود. براى مثال نرخ اضافه كارى، نرخ فوق العاده 
كار شبانه، نرخ فوق العاده اضافه كارى در روزهاى 

تعطيل نيز بايد جداگانه تعيين شود.  
- مطابق قانون كار ايران كارگران بايد در هفته 44 
ساعت يعنى 6 روز در هفته و 7,33 ساعت در روز  
كه ساعت كار آن در فاصله مابين 6 صبح تا 22 شب 
بايد  صورتيكه  در  كنند.  كار  است،  شده  داده  قرار 
اين ساعت كار حداكثر به 40 ساعت و 5 روز هفته 
تقليل يافته و ساعت كار آن در فاصله مابين 6 صبح 
انجام  كارهاى  كليه  و  شود  داده  قرار  غروب   6 تا 
شده خارج از اين ساعات اضافه كارى، كارشبانه و 
كار در تعطيالت محسوب شده و به آن حق اضافه 
نامناسب تعلق گيرد؛ و در  كارى و كار در شرايط 
دوره بستن قرارداد بر سر دستمزدها نرخ ساعت كار 

در اين شرايط نامناسب نيز جداگانه تعيين گردد.
- در ادامه اين پروسه نمايندگان يا بصورت رشته ائى 
و يا با انتخاب نمايندگانى از هر رشته با نمايندگان 
دولت و كارفرمايان (شوراى عالى كار) وارد مذاكره 

بر سر تعيين دستمزدها مى شوند. 
توسط  و  علنى  بايد  مذاكرات  اين  نتايج   -
و  رسيده  كارگران  اطالع  به  كارگرى  خبرنامه هاى 
هرجا كه الزم شد نيروى طبقه كارگر در اعتراض به 
مقاومت نمايندگان دولت و كارفرما به ميدان مبارزه 

و اعتراض كشانده شوند. 
- بر اين واقعيت نيز آگاهم كه پذيرش چنين روندى 
توسط رژيم جمهورى اسالمى به سادگى هاى بيان 
مبارزه  مستلزم  روندى  چنين  تثبيت  و  نيست  آن 
هزينه  ترديد  بدون  و  است  دشوار  و  سخت  ائى 
نيست.  هم  واقعيت  از  دور  اما  بود،  خواهد  بردار 
تمام پيشروى ها و دست آوردهاى چند سال اخير 
طبقه كارگر در مبارزه ائى سنگر به سنگر و رودررو 
دست  است.  شده  تثبيت  داران  سرمايه  و  دولت  با 
زدن به مبارزه براى جا انداختن اين سنت و تعيين 
شوراى  نه  و  كارگران  نمايندگان  توسط  دستمزدها 
ماست  طبقه  مبارزه  ديگراز  ائى  عرصه  كار  عالى 
افزايش  براى  مبارزه  اگر  شد.  وارد  آن  به  بايد  و 
دستمزدها، مبارزه بر سر سود حاصل از نيروى كار 
كارگر است، پس تنها مرجع صالحيتدار تعيين نرخ 
آن بايد تشكل هاى مستقل كارگران باشند. بايد بياد 
طبقه  بخش  پذيرترين  آسيب  كه  پذيرفت  و  آورد 
كارگر در مبارزه بر سر دستمزدها بخش غير متشكل 
و منفرد طبقه ماست و سالح اين مبارزه تنها تشكل 

است. 
دستمزدها  افزايش  براى  مبارزه  اينكه  آخر  و 
بخصوص امسال و در شرايطى كه بحران اقتصادى 
كل جهان و ايران را نيز فراگرفته از اهميت ويژه ترى 
داران  سرمايه  كه  داد  اجازه  نبايد  است.  برخوردار 
كارگر  طبقه  فرزندان  سفره  نان  از  را  بحران  هزينه 
صدد  در  اسالمى  جمهورى  كه  كارى  كنند.  تامين 
تحميل آن به طبقه كارگر است. بى مناسبت نيست 
كه گفته مى شود در دوران ركود بيشتر از هر دوره 
ديگرى دستمزد كارگران مورد حمله قرار مى گيرد. 
در اين شرايط تنها رمز موفقيت مبارزه براى افزايش 
دستمزدها متناسب با نرخ تورم تبديل اين مبارزه به 
جنبشى توده ائى به وسعت كل طبقه كارگر است. 
مبارزه براى افزايش دستمزدها و مقابله با طرح هاى 
رژيم مى تواند به گرانيگاه يك حركت سراسرى و 
گامى اساسى براى زايش تشكل هاى مستقل كارگرى 
تبديل شود. اين مبارزه چند فاكتور مهم مبارزاتى را 
يك  حول  كارگر  طبقه  وحدت  دارد،  خود  در  نيز 
خواست مشترک، انتخاب نمايندگان واقعى كارگران 
و دادن مشروعيت به هويت طبقاتى طبقه كارگر در 
بعد سراسرى كه حاصل مبارزه و خود آگاهى اين 

طبقه خواهد بود. 

اهميت مبارزه براى افزايش دستمزدها 
فرهاد شعبانى  و توده ائى كردن آن در چيست ؟
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دستمزدهاست.  حداقل  تعيين  زمان  ماه  اسفند  سنتا 
اى  سابقه  ايران  در  كارگران  دستمزد  حداقل  تعيين 
كار  قانون  ماده 41  در  موضوع  اين  دارد.  ساله   60
جمهورى اسالمى هم گنجانده شده است. بر اساس 
حداقل  است  موظف  «دولت  كار،  قانون  ماده  اين 
دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تورم اعال م شده 
از سوى بانك مركزى و سبد حداقل معيشت خانوار 

كارگرى تعيين كند.»
البته اين ماده قانون كار جمهورى اسالمى ميليون ها 
نفر از كارگران، از آنجمله زنان خانه دار، كارگران 
كشاورزى، كارگران ساختمانى، كارگران ميدان هاى 
كار، كارگران فصلى و موقت، كارگران كوره هاى 
آجرپزى، كارگران قراردادى و غير رسمى، كارگران 

كارگاههاى كوچك و... را شامل نمى شود. 
ايران  كار  قانون  از  اى  ماده  چنين  معادل  مفهومى 
همچنين جزو حقوق بنيادين كار است و در مقاوله 
آن  بر   (ILO) كار  المللى  بين  سازمان  هاى  نامه 
كشورهاى  جمله  از  هم  ايران  است.  شده  تاكيد 
عضو اين سازمان است و ملزم به رعايت مفاد ميثاق 
بين المللى آن مى باشد. در ايران مرجع "رسمى" و 
دولتى تعيين حداقل دستمزدها، «شوراى عالى كار» 

است.
هرساله در ماه هاى پايانى آخر سال تعيين حداقل 
رهبران  بويژه  بگير،  مزد  كارگران  ذهن  دستمزدها 
تعيين  مى كند.  مشغول  بخود  را  كارگرى  فعالين  و 
هم  ها  كارفرما  و  دولت  مشغله  دستمزدها  حداقل 

هست. 
كارگر مى خواهد بداند از اين پس و در سال آينده 
هم  كارفرما  است؟  چقدر  كارش  نيروى  قيمت 
مى خواهد بداند امسال بابت اين كاالى مولد و اين 

منشأ سود چقدر بايد بپردازد. 
تحول  طرح  بنام  طرحى  تدوين  با  امسال  دولت 
اساسًا  كه  يارانه ها  كردن  هدفمند  و  اقتصادى 
پاسخى است به توصيه هاى بانك جهانى و صندوق 
بين المللى پول، مى خواهد يكباره نگرانى سرمايه و 
افزايش  وحوش  حول  زنى  چانه  از  را  دار  سرمايه 
دستمزدها برطرف كند. رژيم امسال با چنين طرحى 
به ميدان آمد تا بكلى تعيين حداقل دستمزدها را از 
دستور خارج نمايد. در اين رابطه محمد رضا فرزين 
سخنگوى كميته طرح تحول اقتصادى در گفت  و گو 
با روزنامه دنيای اقتصاد گفته است : «در ماده13 اين 
اليحه آمده است كه افزايش حداقل دستمزد كه هر 
ساله به موجب ماده 41 قانون كار صورت مي پذيرد، 

موقوف االجرا شود.» 
اينكه  اعالم  با  كار  وزير  جهرمى  محمد  نيز  پيشتر 
افزايش ساالنه حداقل دستمزد با اجراى طرح تحول 
اقتصادى حذف خواهد شد، گفته بود: «يكى از موارد 

طرح تحول اقتصادى كه هنوز در مجلس تصويب 
نشده، شامل اين پيشنهاد است كه اگر تصويب شود 
حداقل  تعيين  جاى  به  كارگران  و  كارمندان  براى 
يارانه  همان  دستمزد،  ساالنه  افزايش  و  دستمزد 

مستقيم پرداختى توسط دولت حساب شود.»
امكانات  همه  پيش  مدتها  از  نژاد  احمدى  دولت 
از  تا  است  گرفته  خدمت  به  را  ميديايى  و  تبليغى 
از  و  بقبوالند  را  طرح هايش  فوايد  رياكارانه  سويى 
افزايش  شدن  االجرا»  «موقوف  بستر  ديگر  سويى 
رو  راست  رو  و  كند  هموار  را  دستمزدها  حداقل 
دستمزد  افزايش  از  امسال  كه  بگويد  كارگران  به 
كه  اند  دريافته  زود  خيلى  گويا  اما  نيست.  خبرى 
به ميدان بازى خطرناكى پا گذاشته اند. از همين رو 
جهرمى وزير كار جمهورى اسالمى به تاريخ جمعه 
بيستم دى ماه 1387 درست چند روز بعد از ارائه 
خبرگزارى  با  گفتگو  در  مجلس،  به  مزبور  اليحه 
فارس، ضمن يكى دو پشتك و وارو زدن صريح تر 
حداقل  تعيين  است:  گفته  اش  گذشته  اظهارات  از 
دستمزد كارگران براى سال آينده حذف نمى شود.

اظهاراتش  آخرين  در  اجتماعى  امور  و  كار  وزير 
سال  دستمزد  حداقل  تعيين  در  كه  اين  به  اشاره  با 
آينده بر اساس قانون عمل خواهد شد، از نمايندگان 
حداقل  تعيين  بحث  در  كه  خواهد  مى  مجلس 

دستمزد سال آينده مانند روال گذشته عمل كنند.
جهرمى در ادامه اين اظهارات جديد خود با خبرنگار 
اقتصادى خبرگزارى فارس، در مورد طرح هدفمند 
كردن يارانه  ها و حداقل دستمزد براى سال آينده، 
نيز  آينده  سال  براى  دستمزد  «حداقل  است:  گفته 
را  يارانه ها  كردن  هدفمند  اليحه  مجلس  اگر  حتى 
تصويب كند، بر اساس روال سالهاى گذشته تعيين 

خواهد شد». 
او افزوده است: «تأكيد من به نمايندگان مجلس كه 
هدفمند  و  اقتصادى  تحول  طرح  اليحه  اكنون  هم 
كردن يارانه ها در اختيار آنها قرار دارد، اينست كه يا 
پيشنهاد مربوط به حذف حداقل دستمزد را تصويب 

نكنند و يا اين بند از سالهاى بعد اجراشود.
گفته هاى اخير جهرمى كه در واقع يك عقب نشينى 
بزرگ رژيم از بيم اعتراضات جدى كارگران است، 
در شرايطى انعكاس مى يابد كه همين آقاى جهرمى 
يكى دو هفته پيش كه اليحه هدفمند كردن يارانه هاى 
دو  موضعگيرى  يك  با  بود،  رفته  مجلس  به  دولت 

پهلو مدافع حذف تعيين حداقل دستمزدها بود!
هدفمند  طرح  ببينيم  مطلب  ادامه  از  قبل  نيست  بد 
را  هدفى  چه  و  چيست  رژيم  هاى  يارانه  كردن 
گفت:  مى توان  مختصر  و  كوتاه  مى كند؟  تعقيب 
كردن  هدفمند  و  اقتصادى  تحول  طرح  «براساس 
يارانه ها قرار است سوبسيد اقالم زيادى از كاالها از 

آنجمله كاالهاى اساسى و مورد نياز روزمره مردم را 
حذف و بجايش ماهانه مبلغى 50 تا 70 هزار تومانى 
به مردم بپردازند.» حال ببينيم مابه التفاوت پرداختى 
سوبسيدها از سوى دولت و اين مبلغ 50 تا 70 هزار 
تومانى چقدر مى شود؟! الزم نيست ما حسابش را 
بكنيم آقاى الريجانى زحمتش را كشيده اند. ايشان 
ماهانه  فرد  هر  به  است  ممكن  «اگرچه  مى گويند: 
مستقيم  يارانه  عنوان  به  تومان  هزار  هفتاد  تا  پنجاه 
تا  است  ممكن  فرد  هر  هزينه  اما  شود،  پرداخت 

چهارصد هزار تومان افزايش يابد.»
گو اينكه الريجانى همه حقيقت ميزان افزايش هزينه 
افراد را اعالم نمى كند، اما اعالم همين اندازه اش 
هم از زبان يكى از مهره هاى اصلى رژيم، سقوط 
شديد قدرت خريد از اين ببعد توده وسيعى از مردم 

را بيان مى كند.
قطع  بحث  كه  هنگامى  از  كه  است  اين  واقعيت 
ارائه  نيز  و  كاالها  برخى  روى  دولتى  سوبسيدهاى 
يارانه ها مطرح شده است، قيمت كاالها رشد سرسام 
آورى داشته است. بهاى مواد خوراكى در ماه گذشته 

بين30 تا 100در صد افزايش داشته است.
كارگران به علت تورم 30  درطى يك سال جارى 
درصدى بيش از يك سوم قدرت خريد خود را از 
دست داده اند و اكنون كه قرار است با اجراى طرح 
به  نزديك  سوبسيد  يكجا  ها  يارانه  كردن  هدفمند 
300 قلم كاال را حذف كنند، بايد ديد كه باچه فقر 
خود  از  كسى  هر  شد!  خواهند  روبرو  وحشتناكى 
مى پرسد در شرايطى كه از سويى سوبسيد ها حذف 
مى شوند و از سويى هم قيمت نفت پايين مى آيد 
چه  با  است،  كار  در  نيز  بودجه  شديد  كسرى  و 
چندرغازى  همان  پرداخت  به  قادر  دولت  تضمينى 

كه وعده اش را مى دهد، خواهد بود؟!
رژيم با وجود كسرى شديد بودجه و تورم روزافزون 
حتى اگر پايبند به وعده پرداخت يارانه هاى نقدى 
هم باشد، جز تحميل فقر بيشتر و جز راندن بخش 
نكرده  كارى  فقر،  خط  زير  به  مردم  از  وسيع ترى 
است. اين طرح هدفى جز رسميت دادن به گرانى 
پائينى  اقشار  بيشتر  چه  هر  تهيدستى  و  روزافزون 
جامعه ندارد. نتيجه عملى چنين طرحى جز اينكه ده 
تومان كف دست كارگر و مزدبگير جامعه بگذارند 
از  نيست.  كنند،  اش  جريمه  تومان  صد  همزمان  و 
 1000 را  تومانى   200 سنگك  بايد  مردم  پس  اين 
تومان   500 را  تومان   100 ليترى  بنزين  و  تومان 
به  اسالمى  جمهورى  هاى  يارانه  است  اين  بخرند. 

توده فرودست جامعه! 
چه  باره  اين  در  رژيم  كارگزاران  خود  ببينيم  حال 

مى گويند: جناب رهبر طرح را «كارى بسيار 
كشور»  پيشرفت  در  بزرگى  قدم  و  مهم 

مبارزه براى افزايش دستمزدها،
 در صدر مطالبات كارگرى اين دوره

عطا خلقى 



نيمه دوم دى 1387- نيمه دوم ژانويه 2009شماره 219 - صفحه 6 جهان امروز

هم  از  بسيارى  صداى  اما  است،  خوانده 
جناحى هاى احمدى  نژاد را در مجلس و 
در بيرون مجلس درآورده است. اين اليحه 
در چند ماه گذشته از سوى مجلس شوراى اسالمى، 
اقتصاددانان و منتقدان دولت نهم جمهورى اسالمى 
الريجانى  است.  بوده  روبرو  فراوانى  انتقادات  با 
بود:  گفته  برود  مجلس  به  طرح  اين  اينكه  از  قبل 
طرح  مجلس،  شده  كارشناسى   محاسبات  «براساس 
تحول اقتصادى دولت نهم موجب جهش و افزايش 
شديد قيمت  ها و تورم مى شود.» عالوه بر الريجانى 
از  نفر   60 مجلس،  نمايندگان  از  ديگر  برخى  و 
دانشگاه  هاى  در  آنها  اكثر  كه  كشور  اقتصاددانان 
دولتى ايران تدريس مى كنند اواسط آبان  ماه در نامه 
اى به رئيس جمهورى در ارتباط با تصميم دولت 
اقتصادى،  تحول  طرح  اجراى  براى  نژاد  احمدى  
اجراى  اجتماعى  و  اقتصادى  سوء  نتايج  به  نسبت 

اين طرح هشدار داده اند.
طرح هاى  چنين  با  كه  است  واقف  خود  رژيم 

شيره  كارگران  سر  نمى تواند  "هوشمندانه اى" 
نشاند.  فرو  را  شان  خروش  و  خشم  و  بمالد 
تدارک  پيش  وقتها  خيلى  از  رو  همين  از 
محكم كارى هاى امنيتى را ديده و اميدوار است 
كه كارگران و زحمتكشان ايران پيام سركوبش 
را از مانورهاى خيابانى ضد شورش و نمايشات 

نظامى و بگير و ببندهايش گرفته باشند. 
رژيم از هم اكنون و در تكميل پروژه سركوبش 
و پيشگيرى از هر گونه جنب و جوش كارگرى 
در اعتراض به بيكارى، گرانى، تورم، نازل بودن 
خدمات عمومى و از جمله مبارزه براى افزايش 
دستمزدها، و بيم از اينكه مبادا كارگران، مراكز 

بريزند؛  خيابان ها  به  و  بگذارند  روسرشان  را  كار 
سركوبش  ابزارهاى  ديگر  كردن  حدادى  ضمن 
موجى از دستگيرى رهبران و فعاالن كارگرى را راه 
طرح هاى  بيشتر  خيال  آسودگى  با  تا  است  انداخته 
و  كارگران  آيا  اما  ببرد.  پيش  را  كارگريش  ضد 
توده هاى زحمتكش مرعوب خواهند شد و دستان 
خسته شان را روى شكم هاى گرسنه شان خواهند 
گذاشت و سرشان را پايين خواهند انداخت تا رژيم 
و  شوند  له  گرانى  و  فقر  بار  زير  هم  آنها  و  بتازد 
قيمت نان و آب و برق و گاز و همه چيز را چند بار 

گرانتراز پيش بپردازند؟! محال است!
مى داند.  را  اين  خود  هم  اسالمى  جمهورى 
تعيين  حذف  با  ارتباط  در  اش  نسبى  عقب نشينى 
باشد،  تاكتيكى  هم  اگر  حتى  دستمزدها  حداقل 
حكايت از اين دارد كه چه بيم بزرگى در دل دارد. 
هر  از  تر  پرده  بى  روزها  اين  حكومتى  كارگزاران 
زمانى نگرانى هايشان را از خشم و عصيان توده هاى 
مجمع  رئيس  رفسنجانى،  مى دارند.  ابراز  مردم 
تشخيص مصلحت نظام، طى سخنانى در 14 ديماه 
دانشگاه  اسالمى  انجمن  اعضاى  به  خطاب  امسال 
استنادات  «براساس  است:  داشته  اظهار  گيالن، 
قرآنى و اصول علمى جامعه شناسانه، هر انسان و 
جامعه اى در معرض طغيان است و نظارت مردمى 

مهمترين عامل مهار طغيان هاست.»
صريح  پيام  حامل  رفسنجانى  جمله  سه  دو  اين 
مردم  طغيان  به  هشدار  صريحا  او  است.  مهمى  و 

مى دهد. او از خرابى اوضاع و عصيان مردم و خطر 
انقالب حرف مى زند. البته او همچون هر آخوند 
رندى حسابى هم پيش مردم باز مى كند تا در روز 

مبادا از آن برداشت كند!
وجود  از  هم  هنوز  چند  هر  ايران  كارگر  طبقه 
است  بهره  بى  خود  سراسرى  و  وسيع  تشكل هاى 
اما با اتكاء به تجارب مبارزاتى تاكنونى اش اجازه 
تصويب  با  راحت  خيال  با  رژيم  كه  داد  نخواهد 
كارگريش  ضد  طرح هاى  گذاشتن  اجرا  به  و 
تحميل  آنها  به  را  بيشترى  بازهم  تهيدستى  و  فقر 
و  پراكندگى هايش  عليرغم  ايران  كارگر  طبقه  كند. 
عليرغم سركوب شدن هاى هر روزه اش از سوى 
اين رژيم، سكوت نخواهد كرد و با همين درجه از 
خواهد  دولت  و  سرمايه  جنگ  به  تشكل  و  اتحاد 
رفت و اجازه نخواهد داد با به اجرا درآمدن چنين 

طرح هايى سيه روزتر شود.
اين  از  هيچكدام  كه  واقفند  امر  اين  بر  كارگران 
كردن  هدفمند  و  اقتصادى"  "تحول  طرحهاى 

يارانه ها نه تحولى در اقتصاد خانواده كارگرى آنها 
را  شان  كارگرى  زندگى  اى  ذره  نه  مى كند،  ايجاد 
بهبود مى بخشد؛ آنها مى دانند كه با اجراى هر كدام 
و  پار  از  فقيرتر  پار،  از  تر  تهيدست  طرحها  اين  از 

گرسنه تر از پار خواهند شد. 
مى تواند  انگشتى  سر  حساب  يك  با  كارگرى  هر 
"هوشمندانه"  طرح هاى  اين  "بركات"  كه  دريابد 
دولت، حتى قدرت خريد او را در همان حد يكى 

دو سال گذشته هم باقى نخواهد گذاشت.
حداقل  تعيين  بجاى  طرح ها  اين  كردن  جانشين  با 
خانوار  نياز  و  تورم  واقعى  نرخ  پايه  بر  دستمزدها 
كارگرى برابر با استانداردهاى جا افتاده و پذيرفته 
از  يكى  تنها  نه  كارگران،  نمايندگان  سوى  از  شده 
اساسى ترين حقوق كارگر زير سئوال مى رود، كه 
است!  رژيم  همين  كار  قانون  مواد  با  مغاير  حتى 
و  دولتى  سخنگويان  و  داران  سرمايه  نماند  ناگفته 
غير دولتى در دانشگاه ها و رسانه ها و هر جايى كه 
تريبونى دم دست شان باشد شديدا و وسيعًا تبليغ 
مى كنند كه قانون كار (اساسا بخش اخراج و حداقل 
دستمزدها)، بايد تغيير كند. آنها رياكارانه مى كوشند 
بقبوالنند كه اگر اين امر صورت گيرد ايجاد اشتغال 
تغيير  است!  كارگر  نفع  به  نظر  هر  از  و  شود  مى 
بندهايى  آن  تا  عمده  سرمايه  نمايندگان  نظر  مورد 
از قانون كار است كه كارگران برايش مبارزه كرده 
اند و ولو ناچيز هم كه باشد، يكى از دستاوردهاى 
بايد  و  آيد  مى  حساب  به  كارگران  خود  مبارزاتى 

حفظ شوند. 
كه  بندهاست  آن  از  يكى  دستمزدها  حداقل  تعيين 
درجه  هر  كرد.  تعرض  آن  به  توان  نمى  آسانى  به 
و  توان  به  تعرض  كار  قانون  ماده  اين  به  تعرض 
و  است  ايران  كارگر  طبقه  كل  مبارزاتى  حقوق 
تابند.  نمى  بر  را  تعرض  اين  بهيچ وجه  كارگران 
خود نمايندگان سياسى سرمايه هم به مناسبت هاى 
گوناگون بارها به اين مسئله اشاره  كرده اند كه: اين 

ماده كشمكش آفرين است. 
كه  آنزمان  كه  دارند  بياد  ايران  تر  قديمى  كارگران 
آقاى توكلى وزير كار بود، چند بار ايشان در نتيجه 
مبارزات سراسرى كارگران مجبور شد اليحه پيش 

نويس قانون كارش را عوض كند. 
***

كارگر ايرانى از خود مى پرسد چرا سرمايه داران و 
صاحبان كاالهاى موجود در بازار، اين حق را دارند 
كه خود قيمت كاالهاى خودشان را تعيين كنند، اما 
كاالى من كه منشأ توليد همه كاالهاست نه توسط 
خودم كه بايد بوسيله دولت و كارفرما و سرمايه دار 

تعيين شود؟!
طبعأ اگر كارگران از آن درجه از تشكل برخوردار 
بودند كه با هر فرخوانى وسيعأ به ميدان بيايند و يك 
بودند،  مى  دستمزدهايشان  افزايش  خواستار  صدا 
امروز با اين آسانى دولت جرأت نمى كرد گستاخانه 
با پيش كشيدن چنين طرح هايى معيشت صدها هزار 
خانوار كارگرى را به سطحى نازلتر از سطح زندگى 

سال گذشته پائين آورد.
تعيين حداقل دستمزد از آنجايى كه در هيچ دوره اى 
هزينه هاى  مجموع  و  تورم  رشد  ميزان  با  تناسبى 
كارگران و مزدبگيران نداشته است، هيچگاه به بهبود 
چه  اگر  و  است.  نيانجاميده  آنها  زندگى  وضعيت 
بخودى خود هيچ تحولى در زندگى كارگران ايجاد 
نمى كند، اما حداقل اين امكان را به كارگر مى دهد 
تا بدرجه اى سطح زندگى اش را به نسبت ميزان 

تورم تعديل كند.
همه مى دانند كه تعيين حداقل دستمزد در جمهورى 
اسالمى تا كنون به معناى افزايش دستمزد نبوده و در 
طول حاكميت سى ساله اين رژيم هيچ مكانيزمى كه 
بتواند سطح دستمزدها را به تناسب واقعى افزايش 
واقعى  خريد  قدرت  سقوط  مانع  و  ببرد  باال  تورم 
هيچگاه  و  است؛  نداشته  وجود  بشود،  كارگران 
اضافه  جامعه  پايين  اقشار  مزدبگيران  و  كارگران 
سال  قطعًا  اند.  نداشته  واقعى  معناى  به  دستمزدى 
آينده با توجه به بحران اقتصادى جهانى و تصويب 
نظر  اساس  بر  و  كارگرى  ضد  هاى  طرح  احتمالى 
به  تورم  سطح  رژيم،  خود  اقتصادى  كارشناسان 
باالتر از 50 در صد و بيشتر از آن هم خواهد رسيد. 
داليل خيلى روشن اند. اوالً همواره نرخ تورم اعالم 
شده از سوى بانك مركزى غير واقعى و نادرست و 
جعلى است. ثانيًا همواره يكسال عقب تر است. اين 
را خود كارگزاران دولتى هم اينجا و آنجا گفته اند:

كار  عالى  شوراى  رئيس  نايب  بيگى،  على  اولياء 
حداقل  تعيين  مورد  در  ايسنا  با  گو  و  گفت  در 

دستمزدها مى گويد: «يكى از اشتباهاتى كه 
در تعيين حداقل مزد وجود دارد محاسبه 
مزد بر اساس تورم سال گذشته است. او 
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مى افزايد: تورم ساالنه به گونه اى است كه 
در سه ماه آخر سال كه مزد را بر اساس آن 

محاسبه مى كنند كمتر است.»
تنها آن زمان ميتوان از اضافه دستمزد حرف زد كه 
كارگران توانسته باشند حداقل دستمزدى به دولت 
و كارفرما تحميل كنند كه درصدش باالتر از درصد 
واقعى تورم باشد. از اين روست كه كارگران همواره 
دستمزدها، درصدى را  بايد در طرح شعار حداقل 
مطالبه كنند كه باالتر از نرخ تورم باشد. تعيين حداقل 
دستمزدها در هر حدى كه باشد مادام باالتر از نرخ 
سطح  كه  معناست  اين  به  دقيقا  نباشد  تورم  واقعى 
گذشته  سال  از  نازلتر  آتى  سال  در  كارگر  زندگى 
خواهد بود. كارگر اگر بخواهد قدرت خريد واقعى 
بدرجه اى  و  بماند  باقى  گذشته  سال  حد  در  اش 
آمادگى اين را داشته باشد كه از عهده هزينه هاى 
اين  جز  اى  چاره  برآيد  آتى  سال  نشده  بينى  پيش 
نرخ  از  باالتر  دستمزدى  حداقل  خواهان  كه  ندارد 

تورم باشد. 
دانشگاه  فرزندانش  از  يكى  آتى  سال  كه  كارگرى 

قدرت  طبعًا  دارد  هزينه  كلى  و  مى رود 
نرخ  با  متناسب  ولو  دستمزدى  با  خريدش 
آمد.  خواهد  قبل  سال  از  پايين تر  تورم، 
اسالمى  جمهورى  حيات  طول  در  كارگران 
توانسته 0اند  مبارزاتشان  با  اينكه  عليرغم 
باال  را  دستمزدهايشان  حداقل  اى  درجه  به 
افزايش  اين  همواره  كه  آنجايى  از  اما  ببرند 
كمتر از ميزان نرخ تورم بوده است هر سال 
زندگى فقيرانه ترى از سال قبل داشته اند و 
با فقر و تنگدستى بيشترى دست و پنجه نرم 

كرده اند.
در ميان كارگران و بويژه فعالين آنها اين توقع 

تنها  نه  دستمزدها  حداقل  تعيين  كه  بيفتد  جا  بايد 
بايد متناسب با ميزان تورم باشد كه بيشتر از آن نيز 
بايد  بحق  آنها  فعالين  و  كارگران  شود.  مطالبه  بايد 
روى اين توقع كه در سالهاى اخير در ميان كارگران 
مطرح بوده است كه چرا دستمزد يك كارگر نبايد 
برابر با دستمزد يك نماينده مجلس باشد، بكوبند. 

چرا كارگر كه خالق همه ثروتهاست هميشه زير خط 
فقر زندگى كند. چرا هر صاحب كااليى به ميل خود 
و با حمايت دولت اين حق را دارد كه براى كااليش 
نرخ تعيين كند، اما كارگر راسا و مستقًال حق تعيين 
نرخ يگانه كااليش، حق تعيين قيمت فروش نيروى 
كارش را ندارد؟ كارگران خود، بايد تعيين كنند كه 

تنها كااليشان را به چند مى فروشند. 
هركارگرى در خلوت خود با محاسبات ساده اى در 
مى يابد كه با چه ميزان دستمزدى قادر خواهد بود 
هزينه كل مايحتاج زندگى اش از خورد و خوراک و 
پوشاک و مسكنش گرفته تا هزينه تحصيل فرزندانش 
و... تأمين كند. او مى داند كه با چه دستمزدى از پس 
تأمين نيازهاى زندگى خود و خانواده اش برمى آيد. 
هردو  دستمزدها  افزايش  براى  مبارزه  جريان  در 
كارگرى كه با هم گپ مى زنند بايد بگويند كه بنظر 
آنها حداقل دستمزد چقدر بايد باشد و نظرات هر 
كارش  واحد  عمومى  مجمع  در  بايد  كارگرى  تك 

انعكاس داشته باشد. 
جمع هاى  و  كارى  مراكز  و  موجود  تشكل هاى 

مطالبه،  اين  حول  گفتگو  و  بحث  ضمن  كارگرى 
همواره بايد برآورد حداقل دستمزد سال آتى خود 
را با اعتماد به نفس اعالم و از طريق مجمع عمومى 
در  و  برسانند  خود  واحد  كارگران  كليه  راى  به 
عموم  اطالع  به  سراسرى  و  وسيع  هماهنگى  يك 

برسانند. 
مادام كه در غياب تشكل هاى سراسرى و قدرتمند 
افزايش  مطالبه  نيستند  قادر  كارگران  كارگرى، 
دستمزدهايشان را راسا و مستقًال تعيين و از كانال 
نمايندگان شوراى سراسرى كارگران به كارفرمايان و 
دولت تحميل كنند و شوراى عالى كار بناحق مرجع 
رسمى و تصميم گيرى تعيين حداقل دستمزدهاست، 
كارگران بايد از طريق نمايندگانشان باالترين سطح 

دستمزدها را به اين ارگان تحميل كنند.
نه  كسى  كارگران  خود  جز  كه  اينست  واقعيت 
آنها  نيابت  به  كه  دارد  صالحيت  نه  و  است  مجاز 
مرجع  تنها  كند.  تعيين  را  هايشان  دستمزد  ميزان 
شوراى  كارگران،  دستمزدهاى  تعيين  صالحيت دار 

نمايندگان كارگران است. 

در طول سال هاى گذشته كارگران بارها با تجمعات 
شان با طومار نويسى هاى شان و به ديگر اشكال 
اما  اند.  شده  دستمزدهايشان  افزايش  خواستار 
كه  كارگرى  همبستگى  از  درجه  آن  شاهد  هيچگاه 
به  ايم،  نبوده  بزند  رقم  كارگر  نفع  به  را  قوا  توازن 
همين دليل زورش نرسيده است كه افزايش واقعى 

دستمزد را به كارفرما و دولت تحميل كند. 
از  بيشترى  نسبى  هاى  نشانه  خوشبختانه  اكنون 
اميد  و  مى خورد  بچشم  كارگرى  تشكل  و  وحدت 
تا  تجارب  از  استفاده  با  كارگران  كه  مى رود  اين 
در  و  گرفته  شكل  هاى  تشكل  به  متكى  و  كنونى 
حال شكل گيرى خود، كمپين وسيعى حول تعيين 
با  و  بيندازند  راه  آن  افزايش  و  دستمزدها  حداقل 
كه  دولت  ترفندهاى  و  طرح ها  پيگيرانه  مبارزاتى 
كارگران  بيشتر  فقر  به  دادن  رسميت  جز  چيزى 

نيست، خنثى كنند.
***

هاى  تشكل  از  زيادى  تعداد  امسال  ماه  آذر  اواخر 
بزرگ و كوچك كارگرى در سراسر كشور فراخوان 
تحركاتى  دادند.  را  دستمزدها  افزايش  كمپين 
اينچنينى، الزم است در شكل يك كمپين سراسرى 
و  گيرند  بخود  ترى  سازمانيافته  و  وسيعتر  ابعاد 
هر  كه  گردند  توانمند  بايد  چنان  اينچنينى  ظروفى 
مطالبات  حول  را  كارگرى  بزرگ  و  كوچك  واحد 

افزايش  مشخص  مطالبه  حول  بار  اين  و  كارگرى 
گام  هر  برداشتن  طبعًا  بگيرند.  خود  در  دستمزدها 
اين واحدها بايد متكى به مجمع عمومى واحدشان 
و همگامى با واحد هاى ديگر كارگرى باشد. تالش 
ها  كمپين  اين  دادن  گسترش  و  فراگيركردن  براى 
ها،  كمپين  اين  فعالين  و  كارگرى  رهبران  سوى  از 
الزم است به دور از هر گونه اختالف نظر و سليقه 
و  كارگرى  رفاقت  و  همبستگى  مبناى  بر  صرفا  و 
در راستاى اتحاد و وحدت هر چه بيشتر كارگرى 
در  متشكل  كارگران  شك  بى  باشد.  سرمايه  عليه 
تپه  هفت  نيشكر  و  تهران  اتوبوسرانى  سنديكا هاى 
و كارگران آن مراكز كارى كه همواره براى پيگيرى 
خواسته هاى صنفى و سياسى شان به مجمع عمومى 
كارگران متكى بوده اند، مى توانند از پيشقراوالن اين 
كمپين باشند و شعار افزايش واقعى دستمزدها را در 

صدر مطالبات اين دوره خود بگذارند.
با راه اندازى چنين كمپينى به ابتكار فعاالن كارگرى 
و كارگران فى الحال متشكل نه تنها صداى كارگران 
و  رساتر  كارگرى  مهم  خواست  اين  مطالبه  براى 
رفت  برون  بستر  عمال  شد،  خواهد  تر  بخش  اميد 
باز  هاى  شدن  متشكل  و  كارگران  هاى  پراكندگى 

هم بيشتر آنها هموارتر ميگردد.
احتماال واكنش رژيمى كه حتى حقوق كارگران را 
شش ماه و يكسال هم گرو مى گيرد بى اعتنايى و 
جواب ندادن باشد اما مطمئنا يك كمپين سراسرى 
و قدرتمند وقوع اين احتمال را ضعيف تر و عقب 

نشينى رژيم را محتمل تر مى كند. 
واقعيت اين است كه اگر اين كمپين هم نتواند به 
هدف اصلى اش كه در اين مقطع مشخص افزايش 
همبستگى  زمينه  حداقل  برسد،  است  دستمزد 
كارگرى و پيشتازى به سوى تشكل يابى كارگرى را 
فراهم تر مى كند. امرى كه طبقه كارگر امروز ايران، 
شديدا نيازمند آن است و تحقق قطعى هر خواست 
مبارزات  و  تشكل  داشتن  گرو  در  اش  مطالبه  و 

متشكل سراسرى است.
اگر آندسته از كارگرانى كه پيشقدم راه اندازى يك 
و  دستمزدها  حداقل  تعيين  حول  سراسرى  كمپين 
مراكز  كارگران  نظر  بتوانند  مى شوند،  آن  افزايش 
كمپين  اين  از  حمايت  به  را  كار  كليدى  و  بزرگ 
جلب و عمال در آن سهيم كنند، چنان توازان قوايى 
كه  داد  خواهند  تغيير  كارگر  طبقه  كل  نفع  به  را 
مى توان اميدوار بود كه كمپين به هدفى كه پيش رو 

گذاشته است برسد.
رهبران و فعالين كارگرى پيگير مبارزه براى تعيين 
حداقل دستمزدها و افزايش آن، چنان بايد جدى به 
ميدان آيند كه از دل اين اراده و اين جديت، كميته ها 
وكمپين هاى قدرتمندى براى پيگيرى اين خواست 
و ديگر مطالبات سياسى و اقتصادى كارگرى بيرون 
آيند. به هر اندازه در شكل گيرى اين كميته ها و اين 
كمپين ها موفق باشيم، به همان اندازه بر پراكندگى 
هاى كارگريمان غلبه كرده ايم. همه بايد بياد داشته 
و  مان  مطالبات  از  يك  هر  براى  مبارزه  كه  باشيم 
امروز براى خواست افزايش دستمزدها بايد عاملى 

براى وحدت مان باشد نه دستاويزى براى تفرقه! 
                      25 دى ماه 1387
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دروغ هائى پيرامون مسئله  بيكارى
ديماه   14 در  ايرنا،  اسالمى،  جمهورى  خبرگزارى 
امسال  گزارشى از وضع اشتغال در كشور انتشار داد 
كه جاى توجه دارد. بر طبق ادعاى گزارش  وضع 
است.  يافته  بهبود  گذشته  سال  دو  يكى  در  اشتغال 

در گزارش آمده است:
«سهم بخش صنعت در اشتغال كشور بيش از يك 
درصد از بهار سال 86 تا تابستان سال 87 افزايش 
يافت، به طوری كه اين ميزان از حدود 31 درصد 

به بيش از 32 درصد رسيده است. 
كل  معادن  تعداد  آماری  های  بررسي  آخرين  طبق 
كشور در سال 86 نسبت به سال قبل از آن با رشد 
حدود پنج درصد به بيش از چهار هزارو 750 مورد 
رسيد و درهمين سال نيز اشتغال زايي در معادن به 
ميزان حدود هشت درصد رشد داشت. به طوری كه 
اين امر نيز سبب ايجاد اشتغال جديد برای حدود 
97 هزار نفر در اين بخش در كشور شد كه اين امر 
به پويايي بيشتر اشتغال و بازار كسب و كار كشور 

كمك كرد. 
سهم اشتغال در بخش خدمات نيز در تابستان سال 

جاری به 22/3 درصد رسيد. 
بخش خدمات از جمله بخش های اقتصادی است كه 
سهم اشتغال در اين بخش در مقايسه با بخش  های 

ديگر روند افزايشي داشته و در همين مدت از 44/5 
به 45/7 درصد رسيده است». 

اين آمارها چه اندازه واقعى هستند؟ 
محمد  قول  از  امسال  تابستان  در  مهر  خبرگزارى 
مددى خبر داد كه نرخ بيكارى افزايش پيدا كرده و 

به 10 و 2 دهم درصد رسيده است.
در 28  اجتماعى  امور  و  كار  وزير  جهرمى،  محمد 
شش  در  نفر  هزار   250 شدن  بيكار  از   1387 مهر 
ماهه ى سال جارى خبر داد و گفت كه نرخ بيكارى 

باز هم افزايش خواهد يافت.
بر اين اساس، گزارش تهيه شده براى ايرنا چگونه  
گزارش هاى  با  متناقض  آمارش  كه  آمده  فراهم 
رسمى و سخنان وزير كار و امور اجتماعى دولت 
با  و  سادگى  به  گزارش  كنندگان  تهيه  است؟  نهم 
متقاضى  هزار   800 ساالنه ى  ورود  تمام  تردستى 
خود  گزارش هاى  نگرفته اند.  نظر  در  را  كار  جديد 
براى  ساالنه  نتوانسته ا ند  آنها  كه  حاكيست  دولت 
سال  در  نفر  هزار   800 اين  از  هزار   550 از  بيش 
كار ايجاد كنند و همين دليل افزايش جمعيت بيكار 

است.
بر طبق آمار رسمى از جمعيت 23 ميليونى در سن 
اشتغال ايران، حدود 3 ميليون نفر بيكارند و به قول 

وزير كار اين آمار رو به افزايش است. قطعا با توجه 
به بحران جهانى اخير اين آمار به شدت بيشترى رو 

به افزايش خواهد گذاشت. 
ايرنا  كه  شده  سبب  چيزى  چه  پرسيد  بايد  حاال 
بپردازد.  دروغگوئى  به  چنين  سال  موقع از  اين  در 

توضيح قضيه اينست: 
آمار واقعى جمعيت بيكار ايران حدود 4 ميليون نفر 
وابسته به هر بيكار در ايران را  است كه اگر افراد 
سه نفر هم حساب كنيم  12 ميليون نفر در سايه ى 
رسمى  درآمد  هرگونه  از  سرمايه  اسالمى  حكومت 
ناشى از اشتغال محرومند و دولت بايد هميشه اين 
و  نگهدارد  اميدوار  كاذب  شيوه ئى  رابه  جمعيت 
رژيم  وضع  كه  دهد  نشان  نيز  گوناگون  مجامع  به 
كه  كرد  فراموش  نبايد  حال  عين  در  است.  خوب 
است  راه  در  جمهورى  رياست  انتخابات  مضحكه  
تقلبات  كنار  در  اسالمى  جمهورى  كاربدستان  و 
به  هنوز  مى آورند  بعمل  آراء  ميزان  در  كه  وسيعى 
آنها  اما  دارند.  احتياج  جمعيت  اين  واقعى  آراى 
غافلند كه اين دروغ ها فقط بر ميزان نفرت كارگران 
در  نكردن  شركت  با  آنها  و  افزوده  رژيم  از  بيكار 
مضحكه  انتخابات ميزان اين نفرت را نشان خواهند 

داد.

مدتها است كه «مركز همبستگى» آمريكائى، مشهور 
به سوليداريتى سنتر، همزمان با رشد نسبى جنبش 
كردن  رخنه  براى  را   تالش هايى  ايران   كارگرى 
در ميان تشكالت و نهاد هاى كارگرى در داخل و 

خارج كشور آغاز كرده است.
فعالين كارگرى متشكل در اين نهادها با آگاهى به 
منافع طبقاتى كارگران، در  امر روشنگرى و افشاى 
تالش هاى  امپرياليستى  و  سرمايه دارانه  ماهيت 
سوليداريته سنتر و همچنين عليه سوءاستفاده هاى 
جمهورى اسالمى، تالش ها، مقاومت و مبارزه مثبتى 
را انجام داده اند. اين كوشش ها دستاورد هاى خود 
اين  جريان  در  حال  همان  در  اما  است،  داشته  را 
برخى  گرفته  صورت  كه  اى  مبارزه  و  تالش ها 
خاتمه  كه  شده  مشاهده  شتابزدگى  و  عجله كارى 
را  آن  فعالين  و  ايران  كارگرى  جنبش  آنها  به  دادن 
اين  عليه  مبارزه  تداوم  براى  مناسبترى  موقعيت  در 
سياستها قرار مى دهد. آنچه در اين كارزار مهم است 
كارگرى  جنبش  و  كارگرى  فعالين  كه  است  اين 
كارزار  اين  از  تر  يكپارچه  و  متحد  تر،  آگاه  ايران 
بيرون بيايند. بحث بر سر اهداف سوليداريته سنتر 
سوءاستفاده هاى  با  مقابله  و  هوشيارى  ضرورت  و 
جمهورى اسالمى تالشى است براى اداى سهم در 

همين راستا.
سوليداريتى سنتر 

مركز آمريكائى براى همبستگى بين المللى كارگرى 
سازمانى  لحاظ  به  سنتر)  سوليداريتى  به  (مشهور 

فعاليت هاى  براى  آمريكا  كار  فدراسيون  بازوى 
بين المللى است. اين مركز، كه در 26 كشور شعبه 
براى  آمريكا  خارجه   وزارت  بازوى  عمل  در  دارد، 
فعالين  و  تشكل ها  طريق  از  سياست هايش  پيشبرد 
طبق  بر  است.  مختلف  كشورهاى  در  كارگرى 
مقاله ئى كه هارى كلبر (Harry Kelber) در ژوئن 
2005 نوشته و سايت «كارگر آمريكائى عليه جنگ» 
آنرا درج كرده است، سوليداريتى سنتر 90 در صد 
از بودجه  خود را از حكومت اياالت متحده مى گيرد 
كه حدود 30 ميليون دالر است.  اين مركز فقط 2 
آمريكا  بودجه اش توسط فدراسيون كار  در صد از 
بقيه  مى باشد.  دالر  هزار   600 كه  مى گردد  تامين 
بودجه  اين مركز توسط مركز بدنامى تامين مى شود 
روى  را  دموكراسى»  براى  ملى  «اهدائيه ى  اسم  كه 
آن گذاشته اند و به NED نيز شهرت دارد. اين نهاد 
ميلياردها دالر بودجه مى گيرد كه كنگره  آنرا تصويب 
مى كند. اين نهاد كامال فراجناحى و فراحزبى عمل 
سرمايه دار  طبقه   كل  خدمت  در  واقع  به  و  مى كند 
آمريكاست. «اهدائيه ى ملى براى دموكراسى» روى 
سايت خود بخشى از پولى را كه براى فعاليت در 
سنتر  سوليداريتى  اختيار  در  گوناگون  كشورهاى 
 Michael گذاشته، منتشر كرده  است. مايكل باركر
Barker با استفاده از همين سايت، نوشته است كه 
«اهدائيه ى ملى براى دموكراسى» در سال 2005 مبلغ 
185 هزار دالر در اختيار سوليداريتى سنتر گذاشته 
«در  كارگرى  جنبش  از  حمايت  براى  آنرا  تا  است 

حال ظهور و ماندگار» ايران صرف كند.
را  خود  سياسى  فعاليت هاى  سنتر  سوليداريتى 
كارگران،  حقوق  از  دفاع  پوشش  در  عوامفريبانه 
اتحاديه گرائى  رشد  به  كمك  و  دموكراسى  تقويت 
ميان  از  معموال  آن  مسئولين  مى دهد.  انجام 
سياستمداران كار كشته ئى تعيين مى گردند كه بطور 
مستقيم يا غير مستقيم در وزارت خارجه  آمريكا كار 
كرده اند. اين مركز فعاليت هاى خود را تحت هدايت 
چنين رهبرانى با امكانات بسيار وسيع و با روشهائى 

كامال پيچيده پيش مى برد. 
تجارب تا كنونى نشان مى دهد كه سوليداريتى سنتر 
جنبش  سرمايه دارانه   ضد  غلظت  بدليل  ايران  در 
كارگرى و ضديت آن با امپرياليسم آمريكا، عليرغم 
براى  كارگرى  جنبش  در  پذير  آسيب  نقاط  وجود 
رخنه ى اين مركز، و كمى تجربه در برخورد با چنين 
مركزى، موفقيتى كسب نكرده  است. اما همينكه چند 
سال پيش وزير خارجه امريكا اعالم كرد كه بخشى 
از پولى را كه به اپوزيسيون ايران اختصاص داده اند 
بدنبال  و  شود،  مى  داده  دولتى  غير  سازمان هاى  به 
آن سوليداريته سنتر فعال شد اين بهانه را به رژيم 
جمهورى اسالمى داده است كه با اتهامات بى اساس 

فعالين كارگرى را تحت تعقيب قرار دهد. 
در  سنتر  سوليداريتى  تالش هاى  عليه  مبارزه  در 
در  كرد.  توجه  مهمى  نكته   به  است  ضرورى  ايران 

با  ارتجاعى  موضعى  از  حاكم  رژيم  اينجا 
سياسى  عرصه ى  در  آمريكا  سياست هاى 

در مقابله با سياست هاى سوليداريته سنتر و سوء استفاده هاى جمهورى اسالمى، 
فعالين كارگرى بايد متحد و يكپارچه ظاهر شوند!
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 نگاهى به مصاحبة مطبوعاتى
 مشاور ارشد رئيس جمهور ايران 

 فرشيد شكرى 

مبنى  دولت  پيشنهادى  اليحة  رسمى  اعالم  درپى 
رها سازى قيمت ها و حذف يارانه ها كه با قيد 
يك فوريت روز سه شنبه دهم دى ماه به مجلس 
دى  يكم  و  بيست  تاريخ  در  بود،  گرديده  تسليم 
ايرنا  سياسى  گروه  خبرنگاران  از  تن  چند  ماه 
(خبرگزارى جمهورى اسالمى) با سيد مجتبى ثمرۀ 
هاشمى مشاور ارشد احمدى نژاد در اين زمينه و 
جمهورى،  رياست  نهاد  در  ديگر  متفرقه  مسائل 
به  مربوط  خبر  برپاية  آوردند.  بعمل  گفتگويى 
منتشر  ايرنا  سايت  در  كه  مطبوعاتى  نشست  اين 
خصوص  در  پرسش هايى  بعالوه  است،  شده 
اليحه هدفمند كردن يارانه ها (حذف سوبسيدها) 
انتخابات،  قانون  اصالحيه  باب  در  سئواالتى 
اختالفات درونى اصولگرايان و رويگردانى برخى 
از آنان از احمدى نژاد، انتقادات مجلس از دولت 
و دولت از نهاد قانونگذارى، بودجه سال هشتاد و 
هشت، بحث دولت وحدت ملى، نتايج سفرهاى 
استانى رييس دولت، سياست خارجى و چگونگى 
تعامل با اياالت متحده، و مسئله هسته اى طرح 

شده بود.
با  رابطه  در  سئوالى  به  پاسخ  در  هاشمى  ثمره 
تغيير قانون انتخابات رياست جمهورى و برطرف 
سازى  ثبت نام هاى بى ضابطه، همزمان با تمجيد 
از آن بخاطر ممانعت از ثبت نام افرادى كه شرايط 
الزم را ندارند، به نقد آن نيز پرداخت. وى معتقد 
است اصالحيه قانون انتخابات رجال سياسى تأييد 
شده را محدود به داشتن مصاديق و مسئوليت هاى 
دولتى مى كند. به زعم او بسيارند صاحب نظران 
و عالمانى كه هيچ سمتى ندارند اما در عين حال 
پيش  اظهاراتى  چنين  باشند.  مى  الشرايط  جامع 
صاحب  اين  خواهى  دموكراسى  گوياى  آنكه  از 
انصار  و  اعوان  همه  براى  اصولگرا  منصب 
جمهورى اسالمى باشد، راهكارى براى جلوگيرى 
از حادتر شدن اختالفات درونى حاكميت است. 
از  موادى  قبول  يا  رد  در  شخص  اين  مقصود 
جمهورى،  رياست  انتخابات  قانون  اصالحيه 
دلجويى از اصولگرايان مخالف با دولت و بدين 
ترتيب يارگيرى كردن قبل از فرا رسيدن انتخابات 
در  مراد  اين  است.  جمهورى  رياست  دهم  دور 
بعدى  پرسش هاى  به  هاشمى  ثمره  پاسخهاى 
عرض  بخوبى  انتخابات  باب  در  ايرنا  كاركنان 
هنگامى  يافته  انتشار  گزارش  طبق  كند.  مى  اندام 
انتخابات  بحث  در  كه  پرسد  مى  ايرنا  خبرنگار 
افرادى خواهان عبور اصولگرايان از احمدى نژاد 
هستند؛ طراحان  دنبال چه مى گردند و نظر شما 
چيست؟ ثمره هاشمى مى گويد: «اين بحث را بايد 
رغم  به  متأسفانه  كرد.  مطرح  مناسبى  فرصت  در 
اينكه توصيه شده بود كه فعًال نبايد فضا انتخاباتى 
شود و طرح اين مباحث زود است، عده اى وارد 
مى افزايد:  آنان  سرزنش  در  سپس  و   .« شدند  آن 

«اصولگرايى شرايطى دارد از جمله اينكه مى بايد 
مؤمن به اصول انقالب اسالمى و متعهد به رعايت 
در  را  خود  كه  او  بود».  قانونى  و  شرعى  اصول 
مقام يك ناصح مى بيند برخالف نزاع هاى آشكار 
ميان  درگيرى  بويژه  دولت  با  مجلس  پنهان  و 
الريجانى با احمدى نژاد، معتقد است: « هر چه 
همگرايى و همكارى مجلس و دولت با توجه به 
اهداف مشترک در سند چشم انداز، برنامه چهارم 
توسعه و برنامه هاى آتى نزديكتر باشد به نفع ملت 
و پيشرفت كارهاست. البته منظورم اين نيست كه 
استفاده  خود  قانونى  حقوق  از  مجلس  يا  دولت 
نشوند.  مطرح  منصفانه  انتقادات  اينكه  يا  نكنند. 
انتقاد  هم  و  دولت  از  مجلس  منصفانه  انتقاد  هم 
باشد».  مسموع  بايد  مجلس  از  دولت  منصفانه 
ثمره  نرم  مواضع  و  منشانه  كدخدا  حرف هاى 
نمايندگان  (خصوصًا  يان  مجلسى  روبه  هاشمى 
پس  آنهم  دولت)  عملكرد  با  مخالف  اصولگراى 
از استيضاح چند تن از اعضاى كابينه دولت، فريز 
كردن يا عدم تصويب بعضى از طرح ها و لوايح، 
محافظه  مستمر  اعتراضات  و  ها  گرفتن  خرده 
كاران و رفرميست هاى مجلس به نحوۀ مديريت 

دولت نهم قويا بر برداشت فوق تأكيد دارند.  
كه  ها  يارانه  كردن  هدفمند  كارگرى  ضد  اليحه 
در حقيقت تمام مواد و بندهاى آن درپى دارنده 
ضرورى  كاالهاى  بر  دولتى  سوبسيدهاى  حذف 
گاز،  نفت،  مانند  شهروندان  روزانة  مايحتاج  و 
بنزين، گازوئيل، برق و آب است، جزو سئواالت 
بود.  نژاد  احمدى  اول  مشاور  از  ايرنا  خبرنگاران 
اين  تصويب  از  اميدوارى  ابراز  با  هاشمى  ثمره 
اليحه، به پرسش هاى طرح شده اينچنين جواب 
داد: «در برنامه هدفمند كردن يارانه ها قرار است 
در  مى شوند  ذخيره  كه  هايى  هزينه  از  مقدارى 
خدمت عمران كشور باشند. بنابراين بعنوان يكى 
در  ها  پروژه  و  ها  طرح  اعتبارات  تأمين  منابع  از 

نوشتن بودجه 88 مدخليت پيدا مى كند». 
چنانچه اين اليحه تصويب و به مرحله اجرا درآيد 
قيمت محصوالت ذكر شده افزايش خواهند يافت 
و اين به باالرفتن قيمت ساير اقالم مصرفى منتهى 
نرخ  عبور  طرح  اين  بازده  اولين  گشت.  خواهد 
تورم از مرز سى درصد و ركود اقتصادى بمراتب 
شديدتر است. گويا دولت بنا دارد در ازاى حذف 
نقدى  كمك  درآمد  كم  هاى  خانواده  به  يارانه ها 
پرداخت كند، ليكن تاكنون ميزان وجوه پرداختى 
تحقق  فرض  با  وانگهى  است!  نشده  اعالم  رسما 
اين وعده فريبكارانه، سئوال اينست كه آيا با درآمد 
فعلى حاصل از فروش نفت  (سى و پنج دالر در 
هر بشكه- تازه اگر قيمت آن بازهم كاهش نيابد) 

مى تواند  چقدر  مساعدت ها  اين  سطح 
باشد؟ آيا ميزان كمك ها در حدى خواهد 
آن  روى  كارگرى  هاى  خانواده  كه  بود 

هيچ  كه  دارد  مخالفت هائى  اقتصادى  گاه  و 
ربطى به منافع كارگران ندارد. اما وجود همين 
سوليداريتى  عليه  مبارزه  پيشبرد  كشاكش 
فعالين  و  كارگران  اينجا  در  مى كند.  پيچيده  را  سنتر 
مبارزه شان  كه  كنند  عمل  طورى  است  الزم  كارگرى 
به شيوه ى مستقل و طبقاتى چنان پيش برود كه امكان 
آن  اطالعاتى  مراكز  و  رژيم  به  سوءاستفاده ئى  هيچ 
ندهند. در ضمن در اين عرصه الزم است كه فعالين 
از  بدور  و  نفس  به  اعتماد  با  ايران  كارگرى  جنبش 
هرگونه هراس زدگى عمل كنند. اتكا به تاريخ جنبش 
كارگرى و بويژه اولين اعتصاب بزرگ كارگران نفت 
نيز  و  انگليس  نفت  شركت  عليه   1308 در  آبادان 
شوراهاى كارگرى دوران انقالب اين اعتماد به نفس 
را توجيه مى كند. اگر در 1308 دولت ايران و شركت 
نفت نتوانستند كارگر را فريب بدهند، در 1387 نيز 
سياست هاى  كشاندن  شكست  به  و  روياروئى  امكان 
شيوه هاى  اگر  چون  دارد.  وجود  كامال  سوليداريتى 
امپرياليستى اكنون بسيار پيچيده شده و امكانات فنى 
به  نيز  كارگران  مى باشد،  دشمن  اختيار  در  وفور  به 
همت فعالين خود به شدت آگاه و هوشيار شده اند 
و به اهداف و شگردهاى نهادهائى چون سوليداريته 

سنتر آگاهى دارند.
نكته  ديگرى كه بايد مورد اشاره قرار گيرد فعاليت هاى 
كارگرى در داخل و خارج در جهت پيوند گرفتن با 
براى  اينكار  است.  كارگرى  المللى  بين  تشكل هاى 
نبايد  ضرورى است و  ايران  كارگرى  جنبش  تقويت 
با  اگر  فعاليتى  و  تماس  هرگونه  شود.  وقفه  دچار 
شناخت، شفافيت، با توجه به نيازهاى مبارزاتى جنبش 
كارگرى ايران و با حفظ تمام اصول انجام گيرد قابل 
بر  ديگر  بار  است  الزم  نكته ايكه  آخرين  است.  دفاع 
آن تاكيد شود حفظ و تحكيم وحدت و يكپارچگى 
كليه فعالين و نهادهاى كارگرى در داخل ايران است 
و  كارگرى  ضد  نهاد  اين  سياست هاى  ى  افشا  براى 
مقابله قاطع با هر گونه سوءاستفاده جمهورى اسالمى 
و عوامل آن عليه فعالين كارگرى. فعالين كارگرى بايد 
با هر گونه اتهام زنى عوامل رژيم به فعالين كارگرى 
مبنى بر گرفتن كمك از اين نهاد امريكائى مقابله كنند. 
نبايد گذاشت رژيم جمهورى اسالمى به بهانه فعاليت 
هاى سوليداريته سنتر و اينكه وزارت خارجه امريكا 
اعالم كرده است كه به تشكل هاى غير دولتى كمك 
ميان  در  را  اعتمادى  بى  و  زنى  اتهام  فضاى  مى كند، 

كارگران دامن زند.
با اتحاد و همبستگى طبقاتى

 اين سياست جمهورى اسالمى 
را با شكست روبرو سازيم. 
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حسابى باز كنند؟! بدون هيچ شك و شبه 
اى هدف از تهيه اين اليحه به جيب زدن 
است.  كشور  درآمدهاى  از  عظيمى  بخش 
نيت ديگر اينان از ارائه آن به مجلس، حذف تعيين 
ماده  باشد.  مى  كارگران  دستمزد  حداقل  ساليانه 
سيزده اين اليحه، افزايش حداقل دستمزدها را كه 
هيچگاه متناسب با نرخ تورم افزايش نداشته اند از 
دستور نهادهاى ذيربط خارج مى سازد. از اينروى 
روند  و  تورم  نرخ  كشور،  بيمار  اقتصاد  به  توجه  با 
در  شده  مستور  كارگرى  ضد  نقشه  و  آن  صعودى 
پس طرح كنونى بعينه مى شود دورنماى وضعيت 
مشقت بارترى را براى طبقه كارگر و مزدبگير ايران 

در سال هاى آينده مشاهده كرد.  
صحبت هاى  از  ديگرى  قسمت  در  هاشمى  ثمره 
دوم  دور  و  ملى  وحدت  دولت  بحث  روى  خود 
سفرهاى استانى احمدى نژاد، اختصارا عنوان نمود: 
«آنها مى گويند دولت وحدت ملى، اين يعنى دولتى 
ملى  دولت  اما  باشند.  حاضر  آن  در  هم  ايشان  كه 
رييس جمهورش را مردم انتخاب مى كنند، رييس 
و  مى كند  معرفى  مجلس  به  را  وزيران  جمهور، 
گردد،  مى  تشكيل  دولت  و  دهد  مى  رأى  مجلس 
اين مى شود دولت ملى. اگر مردم به تعداد خاصى 
رأى ندادند  ضرورت ندارد در دولت حضور داشته 
آزار  جماعت  اين  ساالرى  مردم  پز  واقعا  باشند»! 
دهنده است. طورى وانمود مى كنند انگار در عرض 
سى سال گذشته توده هاى رنجديده و تحت ستم 
اين كشور حرف اول و آخر را زده اند. آقاى مشاور 
و بزرگترهايش نيك مى دانند درصورت مهيا گشتن 
و  ظلم  هاى  بنيان  تمام  انقالبى،  برآمد  يك  شروط 
جنبش هاى  بدست  شبه  يك  اند  ساخته  كه  جورى 
اجتماعى و با رهبرى طبقه كارگر بر سرشان خراب 
خواهد شد. بگذريم، ثمره هاشمى با تعريف فوق، 
آب پاكى را بر دستان همسنخ هاى خويش ريخت. 
نغمة مخالف سر دادن و بى اعتبار كردن تز دولت 
وحدت ملى حامل اين پيغام است كه سپاه پاسداران 
بدين راحتى ها به معامله تن نمى دهد و اراده كرده  
تا در دور آتى نيز دستگاه اجرايى را تصاحب كنند. 
ارشد  مشاور  تمجيدهاى  در  تأمل  به  لزومى  اينجا 
رييس  بى ثمر  بروهاى  و  بيا  درباره  نژاد  احمدى 
اين  نيست.  دولت  هيئت  مسافرتى  تورهاى  و  وى 
تمسخر  باد  به  اوايل  همان  در  تبليغى  مانورهاى 
گرفته شدند. هنوز پيش نويس مصوبات استانى تهيه 
كابينه  استانى  جلسات  در  خودشان  بقول  تا  نشده 
كار  به  نياز  كه  اينست  هم  بهانه  شوند.  تصويب 

كارشناسى است! 
در  را  رژيم  مواضع  رهبرانش  بمانند  هاشمى  ثمره 
توصيف  اينگونه  متحده  اياالت  با  مناسبات  مورد 
اسالمى  جمهورى  خارجى  سياست  «اصول  كرد: 
ايران معين است. چهار اصل عمده سياست خارجى 
و  تفاهم  و  انسانى  كرامت  حفظ  اخالق،  عدالت، 
دوستى است. در خصوص آمريكا هم اين شرايط 
آن  گردند،  رعايت  اصول  اين  چه  هر  دارد.  وجود 
ملت  دو  و  دولت  دو  بين  كه  هايى  شكاف  وقت 
نامه اى كه آقاى رييس  كمتر مى شود. در  هست، 
راهى   اين  كردند،  اشاره  نوشتند  اوباما  به  جمهور 
مبتنى  گرفته  پيش  در  االيام  قديم  از  آمريكا  كه 

از  دفاع  و  انگيزى  فتنه  اشغالگرى،  عدالتى،  بى  بر 
ستمگرانى مثل رژيم صهيونيستى و پشت پا زدن به 
ارزش هاى انسانى و تهاجم به مظلومان و ملت هاى 
مستقل است، اگر اين راه ادامه يابد و تغييرى اتفاق 
نيفتد، نفرت ملت ها از آمريكا فزونى مى يابد و به 
بلكه  نمى شوند،  كم  ها  فاصله  فقط  نه  طبيعى  طور 

اضافه مى شوند». 
همداستان  خود  كه  حكومتى  چگونه  بنگريد 
جزو  است،  حاضر  عصر  بيدادگر  رژيم هاى 
فاسدترين نظام هاست، هرگز كرامت انسانها را پاس 
نداشته و تفاهم يا دوستى هم مفهومى برايش ندارد، 
دهه  زند.  مى  دم  فضيلت  و  نكويى  از  نحو  بدين 
جامعه اى  در  فريبنده  عبارات  اين  مصرف  هاست 
رسيده  پايان  به  سياسى  بلوغ  و  رشد  همه  آن  با 
دولت  روابط  چه  اينان  تصورات  برعكس  و  است 
ايران با دولت آمريكا حسنه شود و چه نشود، براى 
اين  سكنه  اكثريت  ندارد.  تفاوتى  ايران  شهروندان 
كشور هر دو طرف منازعه را به يك چشم مى نگرند 
و سالهاست دريافته اند كه اين تقابالت تنها حول 
منفعت هاى سياسى و اقتصادى مى چرخند و غرض 
طرفين گرفتن امتياز از همديگر است. جدال غرب 
و اياالت متحده با جمهورى اسالمى بر سر پرونده 
هسته اى نيز در همين چارچوب ارزيابى مى گردد. 
اتفاقا، دير زمانيست جهانيان هم مى دانند كه مبارزه 
همزمان عليه رژيم اسالمى- سرمايه دارى ايران و 
امپرياليسم آمريكا مشخصه اصلى اوضاع سياسى در 

اين سرزمين است.  
خبرنگاران  از  يكى  شده  منتشر  مصاحبه  انتهاى  در 
نهم  دولت  مواضع  اند  مدعى  منتقدان  پرسد؛  مى 
را  تحريمى  قطعنامه  چند  اى  هسته  قضيه  روى 
براى ايران ببار آورده است، پاسخ شما به منتقدان 
چيست؟ مشاور احمدى نژاد دوباره دهان به انتقاد 
كسانى  را  نهم  دولت  منتقدين  و  مى گشايد  رقبا  از 
مى داند كه معتقد به تسليم در مقابل متجاوزگرانند 
و ايستادگى را برنمى تابند. همچنين اضافه مى كند: 
مختلف  اشكال  به  انقالب  ابتداى  از  ها  «تحريم 
اعمال شده است و تشديد آن اثرى نخواهد داشت. 
ملت ما تحريم ها را به فرصتى جهت پيشرفت و 
مشاور  اند»!  كرده  تبديل  خود  به  اتكاى  و  تعالى 
خاتمه   در  نژاد  احمدى  پاسدار  درايت  و  بافراست 
ادامه مى دهد: «تحريم ها موجب شده اند راه هاى 
بهترى جهت تامين نيازها پيدا شوند. در فضاى اين 
تحريم ها سرعت سرمايه گذارى در كشور افزايش 
يافته و كارهاى عمرانى چند برابر شده است! بورس 
استمرار  خود  كار  به  موفق  بورس  عنوان  به  ايران 
صيانت  مطلوب  نحو  به  كشور  ارزى  ذخاير  داده، 
را  خودش  پيشرفت  و  تعالى  مسير  كشور  و  شده 
مى رود و ثابت شد كه نه تحريم ها، نه تهديدات 
نظامى، نه فتنه گرى ها، هيچكدام قدرت آنرا ندارند 
متوقف  جلو  به  حركت  از  را  ايران  رشيد  ملت  تا 

سازند»!

نقد نظرات ليبرال ها، اصالح طلبان و ميانه روهاى 
حاكميت ازجانب ثمره هاشمى دعواى بين جناحى 
است و به خودشان مربوط مى باشد، اما اينكه مردم 
ايران تحريم هاى چندين ساله را به مجالى جهت 

ترقى و روى پاى خود ايستادن مبدل ساخته اند يا 
بهترى  راه هاى  تا  اند  شده  موجب  ها  تحريم  اين 
برسند  ظهور  منصه  به  نيازمندى ها  تأمين  منظور  به 
شرميست.  بى  نهايت  و  است  محض  كذب  و... 
حضرات  اين  دروغپردازى هاى  از  ناخواسته  انسان 
خنده اش مى گيرد. از اين گذشته ثمره هاشمى از 
كدام مردم سخن مى راند؟ از خود و مقامات لشكرى 
و كشورى، از كارفرمايان، سرمايه داران و بنگاه هاى 
كه  كارگر  طبقه  از  يا  حاكميت  اقتصادى  عظيم 
اسفبارترين شرايط اقتصادى را تحت حاكميت آنان 
در اين سه دهه تجربه كرده اند؟ آرى اين تحريم ها 
و  نكرده  ايجاد  حاكم  طبقه  براى  مشكلى  هيچگاه 
نخواهد كرد زيرا راه هاى معامله بسيار است. هزينه 
اين  و  پردازند  مى  جامعه  فرودست  هاى  توده  آنرا 
مسئله هم ربطى به آنها ندارد. بواقع منظور ايشان از 
واژه مردم، بورژوازى و رژيم آنهاست نه ميليون ها 
انسان اسير در زندان ايران. اينان محكومند در نتيجه 
بايد سپر بال شوند و تاوان سياست هاى منطقه اى 
و بين المللى آنان را بدهند. مدت هاست توده هاى 
بافى هايى  مهمل  چنين  مستمع  جامعه  فرودست 
توسط رهبران ريز و درشت رژيم هستند. در صد 
زيادى از الطايالت مشاور ارشد رييس جمهور را  
هم  پيشتر مقامات رده باالى رژيم از جمله شخص 

احمدى نژاد مكررا ايراد كرده بودند. 
در خاتمه بايد معروض داشت، اگرچه حول و حوش 
طرح هاى اقتصادى يا اين اليحة پيشنهادى جديد، 
جدال هاى درون جناحى يا درگيريهاى قواى مجريه 
و مقننه با يكديگر، و موضوع سياست خارجى كم 
و بيش تحليل ها و بحث هاى مفيد و روشنگرانه 
واجب  اوصاف  اين  اند، با  گرديده  نشر  طبع و  اى 
است تا در برنامه عمل هاى اقتصادى رژيم سرمايه 
دارى ايران، كلنجار رفتن بال هاى آن با يكديگر و 
موضوعاتى از اين نوع بيشتر فوكوس كرد. حالجى 
ها  كنش  شكافتن  و  حاكميت  داخلى  وقايع  كردن 
هاى  سياست  يعنى  رژيم  رهبران  هاى  پردازش  و 
و  سياسى  اقتصادى،  مختلف  هاى  عرصه  در  آنان 
فعاليت هاى  اركان  ترين  اى  پايه  از  يكى  اجتماعى 
سياسى و مبارزاتى است. تحليل درست از شرايط 
عينى مسير صحيح به آغوش كشيدن اهداف مورد 
هاى  نيرنگ  نمودن  فاش  نماياند.  مى  را  جستجو 
جمهورى اسالمى در حوزه هاى گوناگون و روشن 
كردن علل ناسازگارى هاى موجود در ميان هيات 
نيروهاى  ضروريست.  بسى  ها  توده  براى  حاكمه 
چپ و كمونيست و پيشگامان جنبش هاى راديكال 
جامعه از اين طريق خواهند توانست توده هاى وسيع 
كارگران و مردم ستمديده را عليه دست درازى هاى 
اين  پرتو  در  كنند.  بسيج  داران  سرمايه  و  رژيم 
هاى  توده  افكار  كردن  سرگرم  فرصت  افشاگريها 
ناراضى از جناح هاى حاكميت باز ستانده مى شود 
جنايت  نظام  اين  حفظ  براى  آنان  رياكارى هاى  و 
پيشه كه بواقع هدف مشترک اين درس آموختگان 

منطق "ماكياول" است، باطل مى گردد. 
              

                  چهاردهم ژانويه 2009    
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به دنبال بازداشت 4 تن از دانشجويان دانشگاه شيراز 
دانشجوى  آزادى 4  از  اطالعات  اداره  خوددارى  و 
بازداشت شده  از سوى اداره اطالعات، دانشجويان 
اين دانشگاه اعتراضات خود را به خارج از دانشگاه 

كشاندند.
مركزى  ميدان  در  تجمع  با  معترض  دانشجويان 
دانشجويان  از  عكس هايى  حمل  و  دانشگاه 
آزاد  زندانى  «دانشجوى  شعارهاى  شده   بازداشت 
به  گردد»،  بايد  آزاد  سياسى  «زندانى  گردد»،  بايد 
تظاهرات پرداختند. دانشجويان در خارج از دانشگاه 
عامل  نژاد  احمدى  «محمود  قبيل  از  شعارهايى  نيز 

حمايت  به  نيز  مردم  و  سرداده  فساد»   و  تبعيض 
به  هجوم  با  رژيم  ماموران  اما  پرداختند،  آنان  از 
سوى مردم آنان را متفرق كرده و دانشجويان نيز به 
دانشگاه بازگشته و بر ادامه اعتراضات تا آزادى 4 

دانشجوى اين دانشگاه تاكيد كردند.
دانشگاه  دانشجويان  كه  حاكيست  رسيده  خبرهاى 
در  كه  كردند  اعالم  اطالعيه هايى  پخش  با  شيراز 
شده  بازداشت  دانشجويان  آزادى  عدم  صورت 
ديگر  دانشجوى   10 و  كرد  خواهند  غذا  اعتصاب 
اعالم  اند  شده  احضار  اطالعات  اداره  به  كه  نيز 
نشوند  آزاد  شده  بازداشت  دانشجويان  تا  اند  كرده 
خود را به اطالعات معرفى 
احضارها  اين  نمى كنند. 
سازى  پرونده  راستاى  در 
دانشجويان  سركوب  براى 
انجام  شيراز  دانشگاه 
پيش بينى  و  مى شود 
صورت  در  كه  مى شود 
دانشجويان  اين  حضور 
در اداره اطالعات، آنها نيز 

بازداشت شوند.
فشار جمهورى اسالمى بر 
شيراز  دانشگاه  دانشجويان 

يك حركت سياسى آگاهانه است كه بمنظور ارعاب 
مى گيرد.  صورت  ايران  دانشجويى  جنبش  كل 
پر  مقاومت  سنگرهاى  از  يكى  شيراز  دانشگاه 
قدرت دانشجويى در سال گذشته بود كه در برابر 
فشارهاى رژيم براى جلوگيرى از برگزارى مراسم 
روز دانشجو تسليم نشد و با روحيه اى انقالبى و 
تعرضى به تهديدات و فشارهاى رژيم در روزهاى 

اوايل آذر امسال پاسخ داد.
شيراز  دانشگاه  دانشجويى  جبهه  در  رژيم  اگر 
را  دانشگاه  اين  مبارز  دانشجويان  و  و  شود  موفق 
را  اقدامات  اين  مشابه  سازد،  وادار  نشينى  عقب  به 
كشاند.  خواهد  نيز  كشور  ديگر  هاى  دانشگاه  به 
دانشگاه  دانشجويان  امروز  مقاومت  دليل  همين  به 
شيراز نيز يك حركت سياسى با اهميتى در مقياس 
همه ايران است. آنها با مقاومت خود و پيروزى در 
اين مقاومت، موقعيت جديدى را براى كل جنبش 

دانشجويى ايران تثبيت خواهند كرد.

اهميت سياسى مقاومت دانشجويان در دانشگاه شيراز

خبرگزاريهاى رژيم جمهورى اسالمى در 16 ديماه 
از اتمام قريب الوقوع ساختمان ستاد بحران در تهران 

خبر دادند. در سايت تابناک چنين آمده است: 
كه  ساختمان  اين  "تابناک"،  خبرنگار  گزارش  «به 
مقابله  عمليات  هدايت  و  فرماندهي  مركز  نخستين 
با بحران كشور است، امكان هماهنگي و فرماندهي 
و  طبيعي  باليای  وقوع  از  ناشي  سوانح  متمركز 

حوادث غيرمترقبه را فراهم مي كند.
ستاد بحران شهر تهران با دو هزار و پانصد متر مربع 
زيرزمين، طبقه همكف و  زيربنا و سه طبقه شامل 
طبقه اول در حال احداث است كه در آن بخش هايي 
كارشناسان  اتاق  حادثه،  فرماندهي  اتاق  چون 
يا  الكترونيكي  سامانه های  استوار  فضای  عملياتي، 
در  و  است  شده  پيش بيني  رايانه ای،  و  مخابراتي 
تهران  ساختمان  مستحكم ترين  ساختمان  اين  واقع 

در برابر زلزله به شمار مي رود».
يك  هوشيارى  با  "تابناک"  سايت  كاربران  از  يكى 

سئوال امنيتى مطرح كرده است:
زلزله  برابر  در  تهران  ساختمان  مستحكم ترين 

كجاست؟
فاش  را  ساختمان  جاى  تابناک  گزارشگر  كه  حاال 
هم  ما  نداده  پاسخ  كاربرش  پرسش  به  و  نكرده  
هم  خودمان  و  مى كنيم  مطرح  كه  داريم   سئواالتى 

جواب آنرا مى دهيم. 
سئوال اول: منظور از «حوادث غيرمترقبه» چيست؟

خطاب  امسال  ديماه  در 14  رفسنجانى  آنرا  جواب 
به اعضاى انجمن اسالمى دانشگاه گيالن بيان كرد. 
رژيم  كاربدست  يك  و  سرمايه دار  يك  بعنوان  او 
خواند. مردم خود به آن خيزش و يا  آنرا "طغيان" 

انقالب مى گويند. 
يك  نشريه ى  در  موضوع  اين  چرا  دوم:  سئوال 
قديم پاسدار، يعنى رضائى، سخنگوى فعلى مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، پخش شده است كه همان 

رفسنجانى رئيس آنست؟
به  رضائى  آقاى  كه  باشد  اين  مى تواند  جواب 
مردم  اگر  مى گويد  بسيج  و  سپاه  فرماندهان 
و  است  امن  آنها  جاى  نباشند  نگران  خروشيدند 
اختيارشان  در  پاتك  رهبرى  براى  امكانات  تمام 
دارد  رفسنجانى  مثل  هم  او  حال  عين  در  است. 
پايه هاى  كه  مى كند  آورى  ياد  حاكم  دولتمردان  به 
دولت بورژوائى شان بايد هرچه گسترده تر باشد تا 

بتوان با خيزشهاى احتمالى مقابله كرد. 
كردن  هدفمند  طرح  با  رژيم  كه  اينست  واقعيت 
يارانه ها و معلق كردن ماده  41 قانون كار، كه مربوط 
است به حداقل دستمزد، يك يورش همه جانبه به 
سطح زندگى مردم را تدارک ديده است. اين طرح 
قرار است در دل يك بحران عظيم جهانى پياده شود 
كه مى رود تا اقتصاد ايران زمين گير كند. كار بدستان 
حكومت در عين حال به خوبى مى دانند كه اينكار 
مردمى  با  آنها  است.  خطرناک  شدت  به  برايشان 

و  مى شناسند  را  خود  حقوق  كه  طرفند  سياسى 
مى خواهند با توجه به درآمدهاى كشور در سطحى 
عالى از رفاه زندگى كنند. ميزان گاز مصرفى يكى 
شهروندان  مى دهد  نشان  كه  هائيست  شاخص  از 
قول  به  دارند.  توقع  را  رفاه  از  سطحى  چه  ايران 
دست اندركاران نفت و گاز فقط 55 ميليون نفر از 
شده  كشى  لوله  گاز  به  ايران  ميليونى   70 جمعيت 
مصرف  سومين  تعداد  همين  و  دارند  دسترسى 
و  روسيه  از  بعد  آنها  هستند.  دنيا  در  گاز  كننده ى 
اياالت متحده سومين مصرف كننده  گازند، و اين در 
حاليست كه به مدت 30 سال آزگار هزاران و دهها 
هزار آيت اهللا و حجج اسالم بگوش مردم خوانده اند 
از  يكى  كنند.  زندگى  فقيرانه  يعنى  قناعت،  با  كه 
از  گاز  مصرف  همين  يارانه  كردن  هدفمند  اهداف 
آنها  كه  است  معلوم  خوب،  است.  توده ها  سوى 
عكس العمل نشان خواهند داد. ترس رفسنجانى ها 
و رضائى ها واقعى است. تنها يك چيز را بايد به 
آقاى رضائى يادآورى كرد كه اين بار مردم با دست 
خالى و بدون برنامه ريزى جلو نخواهند آمد. آنها در 
گام نخست فرزندان خود در صفوف ارتش، بسيج، 
در  كرد.  خواهند  همراه  خود  با  را  پليس  و  سپاه 
چنين صورتى ممكن است فرماندهان مورد خطاب 
گزارش بجاى ستاد امن بحران، احتياج به سوراخى 

داشته باشند تا صدام وار در آن پنهان شوند.

ستاد بحران، براى مقابله با كدام بحران؟
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يكى از مهمترين معيارهاى پايه اى سنجش آزادى 
يك جامعه، جايگاه آزادى زنان در آن جامعه است. 
اگرچه برخورد دولت هاى سرمايه دارى به موقعيت 
و حقوق زنان متفاوت است، اما على العموم هدف 
از تداوم تبعيض جنسى و مردساالرى در پرتو تداوم 
در  است.  توضيح  قابل  دارى  سرمايه  نظام  استثمار 
كشورى مثل ايران اين ستم و تبعيض مضاعف است 
اعمال  خود  شكل  ترين  خشن  و  عريانترين  به  و 
مى گردد،  بگونه اى كه سخن گفتن از كم و كيف 
آن توضيح واضحات است و شايد تكرار ساده آن 
و  پوست  و  گوشت  با  كه  آن  قربانيان  براى  بويژه 
دوا  را  دردى  كنند،  مى  لمس  را  آن  درد  استخوان 
به  را  آن  و  جست  را  چاره  راه  بايد  پس  نمى كند. 

توده هاى محروم و ستمديده نشان داد. 
حجاب  تحميل  زنان،  كردن  زندانى  مظاهر  از  يكى 
در  زنان  به  آن  تحميل  علل  بررسى  است.  زنان  بر 
حيث  اين  از  مذهبى،  ارتجاع  سلطه  تحت  جامعه 
زن  بر  تاريخى  ستم  بار  اين  كه  است  اهميت  حائز 
پذيرد.  مى  صورت  حربه  اين  دادن  قرار  محور  با 
يك  تعيين  صرفا  حجاب  تحميل  از  منظور  طبعا 
منظور  كلى  بطور  بلكه  نبوده،  اجبارى  پوشش  نوع 
در  زنان  براى  رهگذر  اين  از  كه  است  جايگاهى 

مناسبات توليدى و در جامعه تعيين مى شود. 
دارى  سرمايه  اقتصاد  مصالح  و  توليد  بعد  از  اگر 
كه  همانگونه  بينيم  مى  بنگريم،  مسئله  به  ايران 
وارد  صدد  در  اجبارى  حجاب  كشف  با  رضاشاه 
كردن گسترده تر زنان به عرصه توليد برآمد و تامين 
گرفت،  مى  پى  طريق  اين  از  را  ارزان  كار  نيروى 
امروزه نيز رژيم  اسالمى براى برون رفت از بحران 
بخشى  مجانى  تقريبا  تامين  جامعه،  در  بيكارى  و 
كار  نظير  اجتماعى  خدمات  و  توليد  هاى  هزينه  از 
پاسخگويى  و  فرزندان،  پرورش  و  تربيت  و  خانه 
از  اجتماعى  امكانات  توسعه  در  ناتوانى هايش  در 
دنبال  را  غيره  و  تحصيلى  و  آموزشى  مراكز  قبيل 
در  استثمارگرانه  اجتماعى  نظامات  تمامى  كند.  مى 
جهان بر يك پايه مشترک قرار داشته اند و آن حفظ 
و  جامعه  در  زن  كننده  تبعييت  و  دوم  درجه  نقش 
يعنى  خود  حق  اساسى ترين  از  زنان  كردن  محروم 
حق دخالت و شراكت در قدرت سياسى مى باشد. 
آنجائى هم كه زنان نقشى جزيى و جانبى در قدرت 
سياسى ايفاء مى كنند، اين نقش بگونه اى است كه 
تضاد بنيادين با تداوم نظام مبتنى بر ستم و استثمار 

مردساالرانه ندارد.
مسئله  كه  بود  واقف  امر  اين  بر  است  ضرورى 
در  اسالمى  رژيم   توسط  آن  تحميل  و  حجاب 
دوره هاى اخير داراى جنبه اى صرفًا ايدئولوژيك 
نبوده، بلكه بطور عمده بدينوسيله اهداف مرتجعانه 
چگونه  كه  ديديم  شود.  مى  دنبال  خاصى  سياسى 
خوردن  و  موسيقى  آالت  نواختن  شطرنج،  بازى 
حالل  زبان،  چرخش  با  حيوانات  برخى  گوشت 
رژيم  گذرد  مى  چه  هر  ولى  شد،  اعالم  مباح  و 
اسالمى در تحميل هرچه بيشتر حجاب، لحظه اى 
حالل  انتظار  بتوان  شايد  نمى ماند.  غافل  تهاجم  از 

را  ها  اين  نظاير  و  خوک  و  سگ  گوشت  گشتن 
كشيد ولى در خصوص حجاب و عقب نشينى در 
پيوست.  نخواهد  بوقوع  چيزى  چنين  آن،  تحميل 
كيفيتا  اسالمى  رژيم   براى  موضوعات  اين  اهميت 
متفاوت است. امروز بيش از هر زمان ديگرى خشم 
زنان آمادگى سرريز شدن دارد؛ زنانى كه زير ستم 
چرخ هاى سنگين قرون وسطايى سرمايه دارى هاى  
تحميل  امر  در  آمدن  كوتاه  اند.  آمده  بجان  اسالمى 
حجاب و مطالبات راديكال زنان توسط حاكمان اين 
باشد  مى  شكافى  آن  گرفتن  نديده  عمل  در  رژيم 
كنترل  از  ظرفيت  و  شدن  عميق  قابليت  بشدت  كه 
اسالمى  داران  سرمايه  دارد.  اوضاع را  كردن  خارج 
حاكم به اين امر بخوبى واقفند كه با ناديده گرفتن 
داده  پا  اى  توده  وسيع  جنبش  يك  به  شكاف  اين 
شئون  ساير  به  سريع  خيلى  كه  جنبشى  شود.  مى 
اجتماعى و به ميان ساير اقشار و طبقات اجتماعى  
سرايت كرده و حاكميت ارتجاعى مذهبى را تهديد 
خواهد كرد. آرى خشم زنان در اين دوره آن تنور 
داغ و آماده اى است كه هيئت حاكمه اسالمى  به 
منظور حفظ پايه هاى سلطه و اقتدار خود چاره اى 

جز سرد كردن آن ندارد.
براى  اسالمى  رژيم  مضحك  دستاويز  ترين  عمده 
جامعه»  صالح  و  سالمت  «حفظ  زنان  سركوب 
و  ارتجاعى  هاى  كتاب  و  نشريات  در  مثال  است. 
مذهبى اين رژيم مى خوانيم: «ابتذال و سوء رفتار 
زنان و چهره هاى هوس انگيز و مفسده خيز آنان، 
از مسئله احتكار و تورم زيان كمترى ندارد...خوب 
جامعه  و  فرد  سرنوشت  در  زن  بودن  بد  يا  بودن 
بودن  حجاب  بى  اگر  خوب،  دارد».  انكارناپذير  اثر 
اگر  و  باشد،  جامعه  در  برانگيز  فساد  عاملى  زنان 
تعريف سردمدارن رژيم اسالمى از صالح و سالمت 
حل  راه  كه  گوييم  مى  ما  باشد،  درست  اجتماعى 
ديگرى نيز براى جلوگيرى از اشاعه فساد در جامعه 
وجود دارد. اگر سردمداران رژيم  باخدا، آنقدر به 
خداى خود ايمان دارند كه زندگى اين دنيا برايشان 
بى ارزش باشد، اگر آنقدر كه مدعى اند به بهشت 
برين و آخرت اعتقاد دارند، و اگر آنقدر به صالح 
و سالمت جامعه عالقمندند، با كور كردن چشمان 
هرزه آنان به عوض در اسارت نگه داشتن زنان نيز 
مى توان بدين مقصود نائل آمد. اين مرتجعين حق 
دارند زمانى كه ميگويند بى حجابى دهن كجى به 

ارزشهاى اسالمى است. 
در  جهنم  شدن  شلوغ  از  مذهبى  مرتجعين  نگرانى 
سوسك  به  تبديل  از  آنها  وحشت  نيست،  آخرت 
شدن زنانى در آخرت نيست كه تارهاى مويشان را 
نامحرم ديده، نگرانى و وحشت عميق آنها از كوتاه 
قدرت  غصب  با  آنان  كه  است  بهشتى  عمر  شدن 
سياسى در اين جهان براى خود ساخته اند! ولى تا 
آنجا كه به جهانبينى ايده آليستى مذهبى مرتبط است، 
وسايل مختلفى براى زندانى نمودن زنان در محدوده 
معينى بكار گرفته مى شود. در اسالم مهمترين ابزار 
اين نقشه آگاهانه تحميل نوعى پوشش بنام حجاب 
زن  موجوديت  است  قرار  حجاب  اسالم  در  است. 

را به بند كشد و فعليت او را پوشيده دارد و نه سر 
يعنى  عمل  در  حجاب  تحميل  را!  او  موى  و  رو  و 
تخصيص يك جامعه زنانه به زنان! « تحميل جامعه 
زنانه به مفهوم دور نگاه داشتن زنان از جامعه است، 
و  سرمايه  اصلى  صاحبان  دست  در  كه  اى  جامعه 
دارندگان امالک و قدرت است. زن با بينش سرمايه 
بر  و  گردد،  مى  تعريف  مرد  بوسيله  اسالمى  دارانه 
و  نقش  جامعه  ساالرمردان  طبقاتى  منافع  اساس 

جايگاهش مشخص مى شود.
از  كه  است  هدفى  همان  حجاب  تحميل  از  هدف 
تجاوز به زنان زندانى سياسى براى درهم شكستن و 
مطيع كردنشان دنبال مى شود. حجاب، با شخصيت 
بدون  را  وى  وقتى  كه  كند  مى  را  كارى  همان  زن 
رضايت و آگاهى به مردى شوهر مى دهند؛ همان 
كارى را مى كند كه تاخت زدن زنان ميان خانواده ها؛ 
زنان  كردن  بدل  و  رد  كه  كند  مى  را  كارى  همان 
را  كارى  همان  حاكم.  قدرتمند  هاى  خانواده  ميان 
كه آزار جنسى زنان توسط مردان در محل كار. اينها 
است.  جامعه  در  قدرت  مناسبات  تثبيت  براى  همه 
براى نشان دادن آن است كه كى حاكم است و كى 
محكوم و براى سرجاى خود نشاندن محكوم است؛ 
است؛  خصوصى  مالكيت  سلطه  دادن  نشان  براى 
طبقات  بر  استثمارگر  طبقات  سلطه  تثبيت  براى 
استثمار شونده و سلطه مرد بر زن است. سلطه گرى 
مرد بر زن، يك پديده اجتماعى ماورا طبقاتى نيست. 
سلطه گرى مرد بر زن، از ستونهاى قدرت اجتماعى 
و  است.  مرتجع  دولتهاى  و  استثمارگر  طبقات 
سلطه گرى مرد بر زن حتى در ميان كارگران، قدرت 
طبقات استثمارگر و دولت آنان را تحكيم مى كند. 

حجاب با زنان همان كارى را مى كند كه نماز و دعا 
روزمره  تمرينى  يعنى  مى كند.  ستمديدگان  كليه  با 
در  اطاعت.  و  عبوديت  به  كردن  عادت  براى  است 
حاليكه ستمديدگان براى رهائى خود نياز به روحيه 
با  زن  اطاعت.  نه  و  دارند  گرى  انقالبى  و  شورش 
از  كه  مى دهد  عادت  را  خود  كردن  سر  به  چادر 
تابع  كند،  اطاعت  هستند  وى  صاحب  كه  مردانى 
تمرين اطاعت  مردساالر مستبد شود. زن با  جامعه 
از مرد خانه در واقع به تمرين اطاعت از حكومت 
مى پردازد.  بردگى  گوناگون  اشكال  به  دادن  تن  و 
طبقات حاكمه براى زنان در خارج از خانه ناامنى 
در  كه  مى دهند  ياد  نيز  مردان  به  و  مى كنند  ايجاد 
خيابانها براى زنان ناامنى ايجاد كنند تا زنان با ميل 
خودشان  بخاطر  كه  كنند  فكر  و  كنند  سر  حجاب 
رژيم   پاسداران  وقتى  مى كنند.  سر  حجاب  دارند 
اسالمى به زن مى گويند: «خواهر حجابت را رعايت 
مرا  حاكميت  «خواهر  كه  است  آن  منظورش  كن» 
رعايت  را  زنان  بر  مردان  «حاكميت  كن»،  رعايت 
مى  بازى  بزرگ  اجتماعى  نقش  يك  حجاب  كن». 
كند، نقشى كه مستقيما در ارتباط با قدرت سياسى 
آنان  زنان  كردن  هيچ  با  است.حجاب  اقتصادى  و 
ها  حاكميت  اين  به  گذاردن  گردن  به  وادار  را 

مى كند. چادر نقش خرد كننده شخصيت، 
سربلندى،  و  غرور  حس  شكستن  درهم 

 علل تحميل حجاب به زنان در جامعه تحت سلطه ارتجاع مذهبى
سيروان پرتونورى 
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كند.  مى  بازى  را  زن  بزدل كردن 
مى شود  زن "آموخته"  به  كه  وقتى 
كه شكل بدنش را بپوشاند و از آن 
شرم كند باالجبار ياد مى گيرد كه جرات فكر 
كردن و دست زدن به كارهاى بزرگتر را هم 
نكند و به اين ترتيب موجودى عقب مانده 
مى ماند. و با عقب مانده نگاه داشتن زنان 
ثبات نظم سياسى حاكم تضمين مى شود. از 
زنان كارگر، كارگرانى مطيع درست مى كند. 
روح  با  را  كارى  همان  كودكى  از  حجاب 
و مغز زنان مى كند كه چارديوارى محدود 
خانه. براى مطيع كردن زنان، زرادخانه نظام 
حجاب  به  تنها  اسالمى  رژيم   پدرساالرى 
هاى  سالح  از  يكى  اين  اما  كند،  نمى  اكتفا 

مهم و موثرش مى باشد.
و  كنترل  كه  طبقاتى  منافع  كه  همانطور 
و  اجتماعى  اقتصادى،  منابع  عمده  مالكيت 
ديگر  و  داده  اختصاص  خود  به  را  سياسى 
بايست حول  طبقات اجتماعى مى  اقشار و 
يابند.  سازمان  منافع  اين  حداكثر  تامين 
طبقه  مبارزه  اساسى  موضوع  كه  همانطور 
كه  نيست  اين  استثمارگر  طبقات  با  كارگر 
چه ميزان از ارزش اضافه توليد شده توسط 
اساسى  موضوع  اوست،  خود  سهم  وى 
مبارزاتى زنان در رفع ستم مضاعف نيز اين 
نيست كه چه ميزان از توليد آنان در جامعه 
به خود آنان بازمى گردد، و يا اينكه در يك 
تا  ستمگرى  و  كشى  بهره  بر  مبتنى  جامعه 
برخوردار  دمكراتيك  حقوق  از  حد  چه 
اختيارات  ميزان  تدريجى  گسترش  است. 
مردساالر،  طبقاتى  جامعه  در  زن  حقوق  و 
تضمين كننده هيچ جهش كيفى در موقعيت 
قرون  طى  كه  زنانى  جهانبينى  و  اجتماعى 
اند  برده  رنج  مضاعف  ستم  از  اعصار  و 
حق  يعنى  خويش  حق  ترين  اساسى  از  و 
حاكميت سياسى و رهائى كامل محروم بوده 
اند، نخواهد بود! محدود شدن دامنه مبارزه 
رژيم   از  پوشش  آزادى  درخواست  به  زنان 
است!  رفرميستى  مبارزه  يك  بيان  اسالمى 
براى زنان مبارزه براى هر حق انسانى خود، 
در صورتيكه مستقيمًا لبه حمله اش متوجه 
سرنگونى رژيم سرمايه دارى اسالمى و هر 
مبارزه  نباشد،  مردساالر  استثمارگرانه  نظام 
اى در خود بوده و كمترين پتانسيل ممكن 
قدرت  به  آنان  گرداندن  نزديك  براى  را 
سياسى داراست. زنان ستمديده مى بايست 
با آن تعريف از زن مبارزه نمايند كه جهان 
را بر اساس ديدگاه و منافع ارتجاعى سرمايه 

دارهاى مرد توضيح ميدهد.
از  جهان   پرولتارياى  رهائى  كه  همانطور 
نابودى  است،  ناپذير  جدائى  زنان  رهائى 
بر  بشرى  جامعه  تغيير  بدون  زن  بر  ستم 
شالوده اى نوين و متفاوت كه در آن اثرى 
از استثمار و طبقات اجتماعى نباشد، امكان 

ناپذير است.

در هفته گذشته بان كى مون، طى بيانيه اى رسمى دبير 
كل سازمان ملل متحد، نسبت به تهديد شيرين عبادى 
خواستار  و  كرده  نگرانى  ابراز  نوبل  صلح  جايزه  برنده 
است.  شده  ايران  دولت  سوى  از  او  ايمنى  تضمين 
همچنين سازمان ديده بان حقوق بشر و كمپين بين المللى 
حقوق بشر در ايران، با انتشار بيانيه  مشتركى نسبت به 
يورش مأموران امنيتى به كانون مدافعان حقوق بشر در 
گروه  كردند.   اعتراض  كانون  اين  دفتر  پلمپ  و  تهران 
«سبزها - ائتالف آزاد اروپايى» در پارلمان اروپا  نيز طى 
اين هفته بيانيه اى منتشر كرد و در آن به تازه ترين موارد 

نقض حقوق بشر در ايران اشاره شده است .
ملل  سازمان  عمومى  مجمع  نشست  سومين  و  شصت 
متحد نيز با تصويب قطعنامه اى، استمرار نقض فاحش 
حقوق بشر از سوى جمهورى اسالمى را محكوم نمود

طى قطعنامه مزبور، مجمع عمومى سازمان ملل از وجود 
اعدام  ويژه  به  وسيع  هاى  اعدام  ها،  زندان  در  شكنجه 
نوجوانان، پيگرد فعاالن مدافع حقوق زنان، تبعيض عليه 
اقليت هاى ملى و مذهبى و نقض وسيع و آشكار حقوق 

سياسى شهروندان، ابراز نگرانى كرده است.
قطعنامه همچنين از رژيم اسالمى خواسته است به شكنجه 
سنگسار،  نوجوانان،  اعدام  شدگان،  بازداشت  آزار  و 
سركوب خشونت بار فعاالن حقوق زنان، تبعيض عليه 
آزادى  محدوديت  و  بهائيان  آزار  مذهبى،  هاى  اقليت 

مذهب و عقيده در ايران پايان دهد.
مطابق با گزارش كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، 
تحت حاكميت قوانين جزايى ضد انسانى، حتى كودكان 
هدف  اند،  شده  جرم  مرتكب  كه  سال   18 سن  زير 
مجازات هايى از قبيل قطع عضو، شالق و سنگسار قرار 
مى گيرند كه احكام مربوط به آنها به شكلى سيستماتيك 

از سوى مقامات قضايى رژيم صادر مى گردند.
اسالمى  رژيم  قضايى  دستگاه  سوى  از   2008 سال  در 
12 حكم قطع دست، 5 حكم قطع پا و 3 حكم قصاص 

چشم، صادر و به مرحله اجرا در آمده اند.
درحالى كه در ژانويه 2008 سخنگوى قوه قضائيه مدعى 
گرديد كه طى بخشنامه اى اجراى اعدام در مالءعام و 
در برابر انظارعمومى ممنوع اعالم گرديده است، اندک 
در  پناهنده  افغانى  يك  جمله  از  مرد  چهار  بعد   زمانى 
شهر بيرجند مركز استان خراسان جنوبى در مالءعام به 
دار آويخته شدند. تنها در سال جارى در خيابان و در 
برابر انظارعمومى 30 تن توسط رژيم جمهورى اسالمى 

به دار آويخته شده اند.
 تعداد اعدام ها در دوره رياست جمهورى احمدى نژاد 
از 86 فقره در سال 2005 به 317 مورد در سال 2007 
رسيد. اين تعداد تقريبًا دو برابر آمار اعدام در سال 2006 
و چهار برابر آمار سال 2005 مى باشد.  اينها ارقام اعالم 
شده رسمى هستند و همه مى دانند كه  تعداد واقعى افراد 

اعدام شده بيش از اين است.
رژيم جمهورى اسالمى در روند نقض فاحش اعالميه 
سياسى  حقوق  المللى  بين  ميثاق  بشر،  حقوق  جهانى 
از  خود  كه  كودک،  حقوق  كنوانسيون  نيز  و  مدنى  و 
امضاكنندگان آنها مى باشد، در مغايرت آشكار با تعهدات 
بين المللى خود، از سال 1999 تاكنون بيش از هر دولت 

ديگرى افراد زير 18 سال را اعدام كرده است.
طبق گزارش سازمان عفو بين الملل تحت عنوان «ايران 
تا   1999 هاى  سال  فاصله  در  كودكان»  جالد  آخرين 
2006 رژيم جمهورى اسالمى 22 نوجوان را كه تقريبًا 
در  نوجوانان  اعدام  به  مربوط  آمار  مجموع  از  نيمى 
اعدام  دهد،  مى  اختصاص  خود  به  را  جهان  سرتاسر 

نموده است.
 107 مجموع  در  افزايد  مى  ادامه  در  گزارش  همين 
رژيم  قضايى  دستگاه  سوى  از  سال   18 زير  نوجوان 
اسالمى به مرگ محكوم شده اند كه از اين ميان، پرونده 

36 تن از آنان مراحل پايانى خود را طى مى كند. 
 در كنار همه اين نمونه ها ، فشار و اذيت و آزار زندانيان 
زندان  مسئولين  سوى  از  اوين  زندان   350 بند  سياسى 
همچنان ادامه دارد و زندانيان سياسى  كه  اين اين بند  
زندان اوين به سر مى برند، براى هفتمين هفته متوالى 
از مالقات با خانوده هايشان محروم شدند و بازداشت 

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

كارگران ايران دريغ ورزيده اند.
دامنه اعمال ضد انسانى، در ايران بسيار فراتر از مواردى 
اعتراض  مورد  المللى  بين  رسمى  مجامع  در  كه  است 
بر  زدن  شالق  تا  خيابانى  هاى  اعدام  از  ميگيرد.  قرار 
تن رنجور و نحيف قربانيان خود در مالءعام، از چشم 
بسيارى  و  سنگسار  تا  پا،  و  دست  بريدن  و  آوردن  در 
در  مى كند،  تحميل  ايران  مردم  بر  كه  را  ديگر  جنايات 

بر مى گيرد.
اعمال  و  سازماندهى  لحاظ  به  اسالمى  جمهورى  رژيم 
شكنجه،  سركوب،  محاباى  بى  و  خشن  سيستماتيك، 
زندگى  هاى  حوزه  ترين  خصوصى  به  تجاوز  جنايت، 
مدنى  طبيعى،  حقوق  ترين  اساسى  نقض  و  شهروندان 
طبقات  و  ها  گروه  و  افراد  جامعه،  آحاد  شهروندى  و 
اجتماعى ، درميان ديكتاتورى هاى خشن و لگام گسيخته 

درعصر ما، از موقعيتى تقريبًا بى نظير برخوردارست.
مجمع  سوى  از  بار  چهار  و  پنجاه  كنون  تا  رژيم  اين   
عمومى سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هاى هاى 
شديد اللحن به نقض آشكار و بى محاباى حقوق بشر 
المللى،  بين  هاى  پيمان  به  توجه  بى  بود،  شده  محكوم 
از  يكى  خود  كه  جهانى  هاى  ميثاق  و  ها  نامه  عهد 
نمودن  مال  لگد  روند  به  باشد،  مى  آنها  امضاكنندگان 
حقوق اساسى بشر مندرج در اين نوع قراردادهاى بين 
المللى از جمله منشور جهانى حقوق بشر و بى اعتنا به 
واكنش افكار عمومى و سازمان هاى بين المللى مدافع 

حقوق بشر، ادامه داده است.

رژيم  جمهورى سالمى و  محكوميت پى در پى بين المللى
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توسط  دسامبر   27 در  غزه  نوار  هوايى  بمباران 
كه  بود  عملياتى  سرآغاز  اسرائيلى  هاى  بمب افكن 
در ادامه خود به يك جنگ تمام عيار عليه ساكنان 
نوار غزه تبديل شده است. نوار غزه با وسعت 450 
كيلومتر مربع و جمعيت يك و نيم ميليون نفر يكى 

از متراكم ترين نقاط جهان است.
هاى  صحنه  ديدن  با  كه  بود  غيرممكن  اين 
بمباران هاى خانه هايى كه بر روى ساكنان آنان فرو 
كودكان،  از  نفر  هزار  دهها  سرنوشت  و  بود  ريخته 
زنان و مردانى را فراموش كرد كه با صداى انفجار 
را  شدن  مجروح  و  مرگ  انتظار  لحظه  هر  بمب، 
لمس مى كردند، مردمى كه بسان  آبادى نشين هاى 
شهرک هاى يهودى نمى توانستند در پناهگاهى امن 
شدن  مجروح  صورت  در  كه  مردمى  گيرند،  جاى 
انتظارشان  در  نجاتى  اميد  يا  و  بيمارستانى  تخت 

نبود. 
محاصره  هوايى، دريايى و زمينى بيش از يك ميليون 
و نيم از ساكنان نوار غزه آن هم به مدت بيش از 18 
ماه خود يك جنگ فرسايشى بود، كه اكنون با فرود 
آمدن بمب هايى كه به فسفر سفيد و اورانيوم مجهز 
هستند، تبديل به يك جنگ تمام عيار گشته است. 
حتى قبل از اين حمله گسترده نظامى، زندگى مردم 
ناشى از محاصره طوالنى فلج گرديده و صدها هزار 
نفر در مرز فقر و گرسنگى به سر مى بردند. نوار غزه 
يك  براى  سقف  بدون  زندان  يك  امر  واقعيت  در 
ميليون و نيم نفر از ساكنان آن است. اشاره هر چند 
ارائه  تلفات  آمار  و  گزارشان  از  برخى  به  مختصر 
جمعى  ارتباط  وسايل  و  مطبوعات  جانب  از  شده 
رسمى بعد اين جنايات هولناک نيروهاى اسرائيلى 

را بيان مى دارد.
شدگان،  كشته  از  تن  هزار  يك  به  نزديك  ميان  در 
«دفتر  مى خورند  چشم  به  كودک   200 از  بيش 
 9 در  ملل  سازمان  انسانى»  هاى  فعاليت  هماهنگى 
ژانويه اعالم نمود كه سربازان اسرائيلى بيش از 100 
نفر از فلسطينى ها را در منطقه زيتون جمع نموده 
و آنها را مجبور به اقامت در يك خانه نمودند. 24 
ساعت بعد نيروهاى اسرائيلى خانه مزبور را بمباران 
نمودند كه 30 نفر از فلسطينى ها كشته شدند. در  
6 ژانويه صليب سرخ جهانى در ژنو اعالم كرد كه 
«نوار غزه با يك فاجعه انسانى روبرو است. نيروهاى 
سازمان ملل در در  متعلق به  مدرسه  يك  اسرائيلى 
اردوگاه ال شاتى را بمباران نمودند كه در نتيجه 3 

نفر كشته شدند...».
سه  همراه  كه  نروژى  پزشك  يك  گيلبرت   مادس 
در  و  رسانده  غزه  نوار  به  را  خود  ديگر  پرشك 
بيمارستان شيفا در شهر غزه مشغول به كمك شده 
بودند، در يك مصاحبه تلفنى با روزنامه آلمانى زبان 
"زود ديچه تسيتونگ" اعالم كرد كه : «در 6 ژانويه 
از 210 نفر مجروحى كه به بيمارستان آورده شدند 
بر  را  آنان  بتوان  اينكه  از  قبل  حتى  نفر   35 تعداد 

فوت  راهروها  در  خواباند  بيمارستان  تخت  روى 
نمودند. در ميان اين 35 نفر 18 كودک زير 9 سال 
 : بودند». او در ادامه مصاحبه خود اعالم نمود كه 
«نيروهاى اسرائيلى، آمبوالنس ها را هم مورد هدف 
به  گلوله  اصابت  اثر  در  بطوريكه  و  دهند  مى  قرار 
كشته  پزشكى  مددكاران  از  تن  دو  آمبوالنس،  دو 

شدند».
اسرائيل  دولت  كه  كرد  اعالم  لندن  تايمز  روزنامه 
استفاده  فسفرى  هاى  بمب  از  غزه  نوار  بمباران  در 
مى كند. عليرغم اينكه كنوانسيون ژنو، استعمال اين 
كرده   اعالم  ممنوع  مسكونى  مناطق  در  را  ها  بمب 
اكسيژن  گاز  با  تماس  اثر  در  ها  بمب  اين  است. 
بر  كند.  مى  توليد  حرارت  سانتيگراد  درجه   1300
مبناى گزارش سازمان عفو بين المللى«وضعيت مردم 
از دو سال گذشته در نوار غزه بطور وحشتناكى رو 
به وخامت گذاشته است. اينكه مردم فلسطين چيزى 
براى خوردن نداشته باشند هيچوقت سابقه نداشته 

است...».
ادامه  هاى  راه  كليه  كه  اسرائيل  اشغالگر  دولت 
مى  بود،  نموده  مسدود  را  غزه  نوار  مردم  زندگى 
دانست كه "آتش بس" 6 ماهه اى كه در ماه ژوئن 
پايدار  گرفته،  قرار  توافق  مورد  حماس  و  آنها  بين 
نمانده و شرايط و لحظاتى پيش خواهد آمد كه بهانه 
مى  شود.  مهيا  عيار  تمام  جنگ  يك  پيشبرد  جهت 

موشك  يك  حتى  ماهه   6 مدت  اين  در  كه  دانيم 
دولت  ولى  بود،  نگرديده  پرتاب  حماس  جانب  از 
اسرائيل عليرغم توافق اعالم شده در قرارداد آتش 
بس همچنان به محاصره نوار غزه ادامه داده و حتى 
در ماه نوامبر در اثر بمباران غزه، شش تن از اهالى 
جان خود را از دست دادند. مداركى كه در همين 
فاصله در برخى از نشريات غربى منتشر  گرديده. 
ابتداى  همان  از  اسرائيل  دولت  كه  مى دهند  نشان 
تداركات  غزه،  نوار  در  حماس  رسيدن  قدرت  به 
هدف  بودند.  ديده  را  جنگ  اين  جهت  ضرورى 
ظاهرى اين جنگ همانطويكه وزير خارجه اسرائيل 
زيپى ليونى با شروع بمباران نوار غزه اعالم نمود* 

پايان دادن به سلطه حماس در نوار غزه* است.

هدف واقعى اين جنگ اما در هم شكستن مقاومت 
دولت  اشغالگرى  ادامه  و  فلسطين  مردم  عادالنه 
حماس  پرانى  موشك  به  توسل  و  بوده  اسرائيل  
اين  است.  سياست  اين  پيشبرد  جهت  بهانه اى 
مقاومت عادالنه و پيكار رهايبخش از ابتداى اشغال 
شكل  صهونيست ها  توسط  فلسطين  سرزمين هاى 
گرفته و به پيش برده شده است و همه مى دانيم كه 
در طول بيش از نيم قرن مبارزه و مقاومت قهرمانانه 
اصال  حماس  ارتجاعى  نيروى  فلسطين،  مردم 
كه  كرد  فراموش  نبايد  البته  و  است  نبوده  موجود 
دولت اسرائيل در شكل گيرى حماس سهم اندكى 
سابق  سران  از  يكى  پرى"   "ياكوب  است.  نداشته 
آژانس امنيتى اسرائيل در جواب به پرسش "يورى 
جنبش  رهبران  ترين  برجسته  از  اونورى"يكى 
صلح در اسرائيل اعالم كرده بود كه «ما حماس را 
بوجود نياورديم، ولى جلوى شكل گيرى آن را هم 

نگرفتيم».
دولت  آمريكا،  سبز  چراغ  بدون  كه  است  واضح 
اسرائيل نمى توانست اقدام به اين جنگ تمام عيار 
امپرياليسم  جنگ  حال  عين  در  جنگ  اين  نمايد. 
سلطه  جهت  امپرياليستى  سياست  ادامه  و  آمريكا 
اتفاقا  و  است.  حياتى  و  استراتژيك  منطقه  اين  بر 
خشونت بى سابقه و بربريت دهشتناک موجود در 
اين جنگ پيش از همه انعكاس شكست سياست هاى 
از  يكى  و  افغانستان  و  عراق  در  آمريكا  امپرياليسم 
جنايتبار حاكم بر اين  خشونت  مولفه هاى اساسى 

جنگ است.
مولفه  خود  غزه  نوار  ساحل  در  گاز  ذخاير  وجود 
ديگرى از سياست سلطه طلبانه آمريكا و اشغالگرى 
اسرائيل در منطقه است. در سال 2000 معلوم شد 
متر   1,4 غزه  نوار  ساحل  از  منطقه  يك  در  فقط 
قرار  يك  زمان  همان  از  است  موجود  گاز  مكعب 
داد 25 ساله مابين كمپانى بريتش گاز. يك شركت 
دولت  و  كامپانى"  كانتراكترز  "كانسالتيدد  لبنانى 
خودمختار فلسطين منعقد گرديد. طبق اين قرار داد 
60 درصد به بريتش گاز، 30 درصد كمپانى لبنانى 
و 10درصد سهم دولت خودمختار مى باشد. از نظر 
حقوق بين المللى البته منافع گاز متعلق به فلسطين 
است. با مرگ ياسر عرفات و حاكميت حماس بر 
نوار غزه و پايان حكومت دولت خودمختار بر نوار 
غزه، فرصتى بدست آمد كه عمال اسرائيل كنترل اين 
ذخاير گاز را در دست گيرد. كمپانى "بريتش گاز" 
نوار  در  حماس  دولت  زدن  دور  با  فاصله  اين  در 
را  ذخاير  اين  از  بردارى  بهره  و  كشف  امتياز  غزه، 
به دولت اسرائيل واگذار نمود. در سال 2001 آريل 
شارون نخست وزير وقت دولت اسرائيل اعالم كرد 
كه «ما به هيچوجه از فلسطين گاز نخواهيم خريد». 
اسرائيل  دولت  كه  بود  اين  جمله  اين  ديگر  مفهوم 

اين ذخاير را از آن خود خواهد نمود.
روشن  فوق  هاى  داده  به  توجه  عطف  با 

نصرت تيمورزاده

جنگ تمام عيار اشغالگران اسرائيلى عليه مردم فلسطين
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قبل  مدتها  از  جنگ  اين  چرا  كه  مى شود 
تعيين  هنوز  آنچه  و  شده  ديده  تدارک 
مناسب  زمان  و  الزم  بهانه  بود،  نگرديده 
مناسب  لحظه  انتخاب  جهت  بود.  جنگ  شروع 

دست كم به چند مولفه مى توان اشاره نمود:

جنگ  را  جنگ  اين  اى  گونه  به  توان   مى  الف: 
را  جنگ  نوع  اين  از  هايى  نمونه  ناميد.  انتخاباتى 
عليه  بر  گوناگون  هاى  فرصت  در  اسرائيل  دولت 
كشورهاى عربى و مردم فلسطين به پيش برده است. 
در جريان انتخابات  در سال 1981 "مناحيم بگين" 
اسرائيل دستور حمله به راكتورهاى اتمى عراق را 
آنزمان  در  را  حمله  آن  پرز"  "شمون  نمود.  صادر 
يك حقه بازى انتخاباتى ناميد. بعدها در سال 1996 
مى خواست  لبنان  به  تجاوز  با  خود  پرز"  "شمون 
سرنوشت انتخابات را رقم بزند. تجاوز با شكست 
روبرو گشته و "شمون پرز" بازنده انتخابات گرديده 
پيروز گرديد. اكنون "باراک"  و "بنيامين نتان ياهو" 
و "ليونى" وزير خارجه از همين حربه استفاده كرده، 
و فرار به جلو را سازمان مى دهند. ائتالف "ليونى.- 
باراک" بعد از استعفا "اولمرد" در اواخر تابستان قادر 
به تشكيل دولت ائتالفى نگشته و تمام پيش بينى ها 
انتخابات  در  مزبور  ائتالف  كه  دادند  مى  نشان 
پيشارو در ماه فوريه با شكست روبرو گشته و "نتان 
مجددا زمام امور دولت را در دست خواهد  ياهو" 
گرفت. بر مبناى آمار گرفته شده در 48 ساعت بعد 
از شروع بمبارانها  ائتالف مزبور 5 كرسى  جديد 
در پارلمان اسرائيل مى توانست كسب كند يعنى 80 

كشته فلسطينى به ازاى هر كرسى پارلمانى.

ب: لحظه شروع بمباران نوار غزه نيز حساب شده 
و انتخاب گرديده بود . يعنى در روزهايى كه آمريكا 
و اروپا با تعطيالت مصادف بوده و امكان دخالت 
مايل  كسانى  اگر  حتى  بمبارانها-  توقف  جهت 
نيروهاى  لذا  و  نباشد  موجود  بودند-  دخالت  به 
اسرائيل بدون فشار افكار عمومى حداقل چند روز 
بتوانند جنايت هاى خود را ادامه داده و واقعيت و 
بوجود  آينده  مذاكرات  در  را  جديدى  قواى  توازن 
آورند. در عين حال زمانى است كه عمال در آمريكا 
روزهاى  آخرين  بوش  جورج  ندارد.  وجود  دولتى 
و  برد  مى  پيش  به  را  اش  جنايتكارانه  زمامدارى 
البته  و  است.  خدمت  منتطر  اوباما  جديد  كارگزار 
اين انفعال اوباما براى آنهايى كه اميدهاى واهى به او 

بسته اند على القاعده  نبايد زياد خوش آيند باشد.
اسرار نهفته در پشت اين جنگ تمام عيار آن است 
كه از طريق كشتار و ويران كردن تمام زيرساخت ها 
به  را  مردم  غزه،  نوار  ساكنين  كردن  تروريزه  و 
شورش عليه دولت حماس در غزه وا دارند. ادامه 
سقوط  اسرائيلى،  دولتمردان  منظر  از  سناريو  اين 
دولت حماس و احيانا حركت محمود عباس بر فراز 
بود.  خواهد  غزه  نوار  جانب  به  اسرائيلى  تانكهاى 
اما اين سناريو در تجاوز به لبنان در سال 2006 با 
شكست كامل روبرو گشته و حزب اهللا لبنان بسيار 
قويتر از آن جنگ بيرون آمد. تصور اينكه در پايان 
اين جنگ تمام عيار، حماس نفوذ ارتجاعى خود را 
در ميان مردم فلسطين بسط و گسترش دهد، چندان 

از  بعد  كه  فلسطين  مردم  و  رسد  نمى  نظر  به  بعيد 
جنگ در چنبره حماس قوى تر شده باقى بمانند.

در اين ميان افكار عمومى جهان قضاوت  خود را 
تجاوزكارانه به روشنى  در مورد ماهيت اين جنگ 
همان  از  جهان  مردم  از   تن  ميليون ها  نمود.  اعالم 
طريق  از  را  خود  اعتراض  جنگ،  آغازين  روزهاى 
اعالم  ميليونى  چند  هاى  تظاهرات  و  ها  راهپيمايى 
بلكه  عربى  كشورهاى  پايتخت  تنها  نه  نمودند. 
بسيارى از شهرهاى آمريكا و اروپا شاهد همبستگى 
بود.  وحشيانه  جنگ  اين  به  معترض  مردم  شور  پر 
در پايتخت اردن كودكان پالكاردهايى با خود حمل 
كردند كه جمله «كشتار دوستان كوچك مارا متوقف 
كنيد» بر آن نقش بسته بود. در 8 ژانويه 250 نفر از 
نيروهاى ذخيره اسرائيل در شهر تل اويو در مقابل 
روى  بر  آنها  كردند.  تجمع  دفاع  وزارت  ساختمان 
باندرول خود نوشته بودند «ما نمى خواهيم در غزه 
بجنگيم» و يا «بهتر است به زندان برويم تا اينكه در 

جنگ عليه مردم فلسطين شركت كنيم».
ساحل  در  خودمختار  دولت  رئيس  عباس  محمود 
يك  در  حداقل  اسرائيل  دولت  و  اردن  رود  غربى 
هدف اشتراک منافع دارند و آن  انهدام دولت حماس 
در نوار غزه است. موضع گيرى اوليه محمود عباس 
كه «تحريكات حماس» باعث حمله اسرائيل گرديد، 
هم سوئى وى را با دولتهاى امپرياليستى آمريكائى 
و اروپايى و دولت اسرائيل بطور عريانى به نمايش 
جهانى اش،  همپالكى هاى  همانند  نيز  او  گذارد. 
ميليونها  فلسطين،  مردم  هاى  توده  تاريخى  حافظه 
به  را  جهان  مترقى  نيروهاى  و  عرب  مردم  از  تن 
سخره گرفته و «فراموش»  كرد كه جنگ تمام عيار 
بيش  ادامه  غزه  ساكنان  عليه  اسرائيلى  اشغالگران 
مردم  ساختن  آواره  و  سركوب  اشغال  قرن  نيم  از 
فلسطين و محاصره بيش از 18 ماهه نوار غزه و زير 
پا گذاشتن تمام قطعنامه هاى سازمان ملل در مورد 
عقب نشينى دولت اسرائيل به مرزهاى سال 1967 
حماس  پرانى  موشك  كه  كرد  «فراموش»  او  است. 
گذاشتن  پا  زير  به  استيصال  سر  از  جوابى  تنها 
توافقات شش ماهه آتش بس از جانب اسرائيل و 
ادامه محاصره غزه و به گروگان گرفتن بيش از يك 

ميليون و نيم از ساكنان غزه بود.
اين  كه  دهد  توضيح  بايد  اكنون  عباس  محمود 
همسوئى بر پايه كدام امتيازاتى است كه از جانب 
امپرياليستها و اشغالگران دريافت خواهد كرد. مگر نه 
اينكه تمام نشست و بر خاست هاى دو دهه گذشته 
دولت  ايجاد  تا  راه  نقشه  از  اناپوليس،  تا  اسلو  از 
كامل  شكست  با  استثنا  بدون  و...  فلسطين  مستقل 

روبرو گشتند. او «فراموش» كرد كه قطعنامه 
از 4  بيش  بازگشت  حق  ملل  سازمان   194
ميليون آواره فلسطينى را به سرزمين خويش 
به رسميت شناخت. اين موضگيرى در عين 
حال نشان از شكاف عميقى دارد كه ما بين 
منطقه خودمختار ساحل غربى و نوار  غزه 
طلبانه  فرصت  موضع  اين  است.  موجود 
مابين  آشتى  شانس  تقريبا  عباس  محمود 
محدود  ممكن  حداقل  به  را  منطقه  دو  اين 
ميان  در  بيشتر  نفاق  ساز  زمينه  و  نموده 
و  اشغالى  هاى  سرزمين  در  فلسطين  مردم 
مقابل  در  فلسطين  مقاومت  جنبش  تضعيف  نتيجتا 

اشغالگران اسرائيل است.
مى توان تصور نمود كه جنگ تمام عيار اسرائيل عليه 
ساكنان غزه سبب تضعيف نظامى و نابودى بخش 
تاهمين  ولى  گردد  حماس  ساختارهاى  از  بزرگى 
اعتراضات  و  تظاهرات  جريان  در  مى توان  هم  جا 
مردم در كشورهاى عربى مشاهده نمود كه حماس 
نفوذ معنوى خود را در ميان توده هاى عرب بطور 
كه  وضعيتى  همان  داد.  گسترش  و  بسط  فاحشى 
اهللا  حزب  نصيب  لبنان   به  اسرائيل  حمله  از  بعد 
منطقه  در  حتى  كه  دهند  مى  نشان  شواهد  گرديد. 
تحت حاكميت محمود عباس، مردم فلسطين بيش 

از گذشته با حماس همسويى پيدا مى كنند.
ميليونها انسان در سرتاسر جهان و بويژه در جهان 
عرب از طريق وسايل ارتباط جمعى تصاوير اجساد 
تلمبار شده كودكان در خون تپيده، ضجحه مادران، 
را  عزيزاشان   اجساد  باالى  بر  همسران   و  پدران 
هر  ذهن  در  كه  صحنه هايى  و  تصاوير  مى بينند. 
را  اسرائيل  دولت  وحشيانه  جنايات  بعد  بيننده اى 
حك خواهد نمود و نسلى در نوار غزه و در ميان 
آتش و خون پرورش پيدا خواهد كرد كه انباشته از 
ذهنيت  همزمان  نسل  اين  بود.  خواهد  انتقام  حس 
دگرى را نيز با خويش حمل خواهد كرد و آن فساد، 
بى عملى و ورشكستگى سياسى و وابستگى حاكمان 

كشورهاى عربى يا جهان سرمايه دارى است.
ستمى  و  سركوب  تاريخى،  حقارت  اين  مقابل  در 
در  و  عربى  كشورهاى  در  ميليونى  نسل  اين  كه 
مناطق اشغالى با گوشت و پوست لمس مى كند و 
در حاليكه جريانات ارتجاعى از نوع حماس، اخوان 
سخنگويان  مثابه  به  را  خود  اهللا  حزب  المسلمين، 
اين توده ميليونى و بديل رهايى عرضه مى دارند، 
چالش عظيمى در مقابل نيروهاى مترقى، سكوالر، 
جغرافيايى  حوزه  اين  در  كمونيستى  و  چپ 
تمام  مى بايست  نيروها   اين  است.  گرفته  قرار 
نيم  از  بيش  جنايات  تمام  امپرياليستى،  وحشيگرى 
قرن اشغالگران، تمام ارتجاع ، فساد و ورشكستگى 
به  را  مذهبى  ارتجاع  نيروهاى  تمام  و  عرب  سران 
چالش طلبيده و بديل ديگرى را در مقابل اين نسل 
ميليونى قرار دهند. سرنوشت اين چالش و اين نبرد 
مى تواند تمام معادالت ارتجاع جهانى و منطقه اى 
را بهم بريزد. اما بدون به ميدان آمدن آگاهانه طبقه 
طبقه  همبستگى  بدون  و  عربى  كشورهاى  كارگر 
كارگر جهانى، اين چالش، پاسخ درخور را نخواهد 

يافت.            12 ژانويه 2009
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به  اسرائيل  جنايتكار  رژيم  جانب  از  جنگ  تحميل 
مردم غزه كه با كمك هيئت حاكمه  جنايتكار آمريكا 
شروع شده و با پشتيبانى آن و دولت هاى اروپائى 
كه  است  مصائبى  از  يكى  تنها  مى رود،  پيش  به 
تصوير  را  دنيا  در  سرمايه دارى  حاكم  نظام  رخسار 
است  سياسى  بحرانى  حاصل  جنگ  اين  مى كند. 
يعنى  امپرياليستى،  ساخت  دست  رژيم  دامن  كه 
در  جنگ  اين  اما  است.  برگرفته  در  را  اسرائيل، 
بزرگ  كشورهاى  سياست هاى  بست  بن  حال  عين 
سرمايه دارى نظير آمريكا نيز هست. اين جنگ بار 
يك  تجمع  محل  ملل،  سازمان  كه  داد  نشان  دگر 
بقيه   و  آمريكا  سياست هاى  كه  است  وراج  مشت 
بار  جنگ  اين  برند.  مى  پيش  را  بزرگ  قدرت هاى 
حماس  چون  كهنه پرستى  نيروى  كه  نشان داد  دگر 
نه رهايى بخش مردم حق طلب فلسطين، بلكه عامل 
تشديد مصيبت بر آنهاست. اين جنگ افشاگر چهره  
حاكمان مرتجع منطقه نظير پادشان عربستان و اردن 
و روساى جمهور مصر و سوريه و كاربدستان معمم 

و غير معمم جمهورى اسالمى ميباشد.
اين   هاى  جنگنده  كنيم.  شروع  اسرائيل  دولت  از 
كشور روز شنبه 27 دسامبر برابر با 7 ديماه حمالت 
هوائى سنگين و وحشيانه اى را عليه مردم غزه آغاز 
نيز  را  دريائى  و  زمينى  حمله  ژانويه  سه  از  و  كرد 
به آن افزود. تاكنون حدود 1013 نفر از اهالى غزه 
كشته شده اند  كه 300 نفر از آنها را كودكان تشكيل 
كه  شده  زخمى  آن  نفر   1500 حدود  و  دهد،  مى 
طبعا با توجه به سنگينى حمالت، فشردگى جمعيت 
و كمبود شديد امكانات پزشكى بخش قابل توجهى 
از آنان جان خود را از دست داده و يا فلج خواهند 
از  ناشى  سروصداى  و  وحشت  ضمن  در  شد. 
حمالت موشكى، توپ، خمپاره و بمبارانهاى عادى 
بيش  روى  ماندگار  و  مخرب  تاثيرى  فسفرى  و 
كودكان  نوباوگان،  بويژه،  و  مردم  ميليون  يك  از 
اسرائيل  دولت  گذاشت.  خواهد  حامله  زنان  و 
موشك پرانى هاى حماس به داخل اسرائيل را بهانه 
رژيم  اين  است.  داده  قرار  سوز  خانمان  جنگ  اين 
يك ديكتاتورى عظيم رسانه ئى را تحميل كرده كه 
آنرا  دموكراتيك  اصطالح  به  حكومتى  سيستم  كل 
مسخره تر از پيش مى كند. يك مقايسه بين تلفات 
دو طرف نشان مى دهد كه اين جنگ تا چه اندازه 

نظامى  امكانات  از  چطور  اسرائيل  و  است  نابرابر 
كه امپرياليستها و مخصوصا امپرياليسم آمريكا براى 

اعمال اين جنايات جنگى استفاده مى كند. 
رژيم سرمايه دارى و نژاد پرست اسرائيل دست به اين 
همه جنايت زده تا به اصطالح حماس را به لحاظ 
موشك پرانى  توان  كه  نمايد  ضعيف  چنان  نظامى 
طريق  از  بدهد،  دست  از  را  اسرائيل  ساكنين  عليه 
كرانه ى  در  عباس   محمود  محلى  دولت  از  تبعيت 
نفوذ  و  برسد  سازش  نوعى  به  اسرائيل  با  باخترى 
تمام  شود.  تضعيف  منطقه  در  طريق  اين  به  ايران 
شواهد حاكى از آنست دولت اسرائيل براى رسيدن 
داشت  خواهد  عديده  مشكالت  اهدافى  چنين  به 
قدرتمند  عمومى  افكار  و  فلسطينيان  مقاومت  و 
اسرائيل  افكندگى  سر  باعث  احتماال  ضد جنگ 

خواهند شد.
اشاره  آن  نقش  به  بايد  كه  ديگرى  دخالتگر  عنصر 
پايان  در  كه  اسرائيل،  آمريكاست.  حكومت  كرد 
تا  شد  ساخته  انگليس  حكومت  توسط  دوم  جنگ 
چماق دستش باشد براى تسلط بر منطقه ى نفت خيز 
خاورميانه، اكنون چماق آتشين و هسته اى در دست 
هيئت حاكمه  و سياستمداران آمريكائيست. به همين 
بزرگ  خاورميانه  سياست  اهداف  از  يكى  جهت 
دستگاه ادارى بوش اين بود كه جنگ بين اسرائيل و 
فلسطينيان را به نفع اسرائيل فيصله بخشد. اينكه در 
آخرين روزهاى اين حكومت ننگين هنوز اسرائيل 
به مردمى چنين بى دفاع و گرسنه نگه داشته شده 
حمله ددمنشانه ميكند ناشى از شكست آن سياست 
است. هيئت حاكمه  آمريكا، كه با تمام نيرو در آماده 
كردن اسرائيل براى حمله  جنايتكارانه اش ايفاى نقش 
كرد، در تمام مدت جنگ نيز از طريق ماهواره هايش 
به اسرائيل اطالعات داد و نيز عكس هاى دروغين 
فقط  اسرائيل  ارتش  كه  دهد  نشان  تا  كرد  پخش 
عمومى  افكار  و  ميكند  بمباران  را  نظامى  مكانهاى 
را نسبت به كشتار مردم بى دفاع در غزه به كجراه 
اين  شد.   خنثى  واقعيات  پخش  با  تالش  اين  برد. 
كشور با تمام توان سياسى، رسانه ئى و ديپلماتيكش 
از اسرائيل پشتيبانى كرد. وزير خارجه ى اين كشور 
حتى به قطعنامه  شوراى امنيت سازمان ملل، كه در 
تاريخ 8 ژانويه، برابر با 19 دى، صادر شد و خود 
در تهيه  پيش نويس آن نقش داشت راى ممتنع داد 

و عمال آنرا از كار انداخت.
غزه"  "فاجعه ى  صحنه ى  بازيگران  ساير  ميان  در 
نگاهى به نقش جمهورى اسالمى بياندازيم. بهانه ى 
اصلى اسرائيل براى حمله به غزه موشك پرانى از 
جانب حماس عنوان شده  است. هيئت حاكمه آمريكا 
و دولت هاى مرتجع نيز با همين بهانه به پشتيبانى 
از اسرائيل پرداخته و در مقابل افكار عمومى مردم 
كشورهاى خود مقاومت كرده  و مى كنند. تهيه كننده  
اين موشكها و مشوق حماس براى شليك آنها آيت 
گذشته  است.  اسالمى  جمهورى  حكومت  و  اهللا ها 
از داليل پايه ئى رژيم براى آويزان شدن به مسئله ى 
فلسطين اين بار كاربدستان حكومت اسالمى سرمايه 
بطور مشخص مى خواستند زهر چشمى از رؤساى 
كشورهاى عرب منطقه بگيرند و آنها را از آمريكا و 

اسرائيل دور نگهدارند. 
آن  در  كه  غزه  مردم  عليه  اسرائيل  ويرانگر  جنگ 
در  عرب  ارتجاعى  هاى  دولت  موضع  يا  سكوت 
است.  اسالمى  جمهورى  نفع  به  جنگ،  اين  قبال 
اينكه چند هزار تن از ساكنين غزه كشته شوند براى 
كاربدستان  نظر  به  ندارد.  اهميتى  اسالمى  حكومت 
تغذيه  بحران  از  هميشه  كه  اسالمى،  جمهورى 
نفعشان  به  شود  عميق تر  چه  هر  فاجعه  مى كنند، 
بسيار  هياهوى  عليرغم  هم  جهت  همين  به  است. 
حكومتگران  مردم،  براى  تمساح  اشك  ريختن  و 
تالش دارند راه هرگونه سازش و توقف فاجعه را 

بگيرند.
فاجعه  غزه در عين اينكه نمايشى از رخسار ننگين 
مى باشد،  ايران  و  اسرائيل  آمريكا،  حكومت هاى 
ميدان مقاومت و ايستادگى مردمى نيز است كه در 
خود  حقوق  از  ددمنشانه  و  عظيم  هجوم  اين  برابر 
دفاع ميكنند و حماسه مى آفرينند. غياب بديل هاى 
جريان  افراطى گرى هاى  و  ترقى خواه،  و  راديكال 
حق  خواست  عادالنه  ماهيت  از  حماس  ارتجاعى 
تعيين سرنوشت مردم فلسطين ذره اى نمى كاهد. 

گسترده اى  و  جهانى  جبهه   مشخصات  ديگر  از 
باز  كلى  بطور  غرب  و  آمريكا  اسرائيل،  عليه  كه 
و  انسانگرايان  جنگ،  ضد  انسانهاى  جبهه   شده 
كمونيست هايى است كه در همه جا و از جمله در 
داخل غزه دارند به مردم بى دفاع كمك مى كنند و 

چهره  اسرائيل جنايتكار را افشا مى نمايند. 

كشتار مردم غزه و رخسار ننگين دولت نژادپرست اسرائيل

0046.8.43743767تلفن، فكس و پيامگير

   
پيشرو

 ارگان كميته مركزى كومه له
 به زبان كردى

 از طريق سايت كومه له
 قابل دسترس است.

www.komalah.org
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عليرغم كاهش شدت حمالت ارتش اسرائيل به نوار 
غزه، اوضاع در اين منطقه همچنان بحرانى است و 
كمك هاى  ارسال  خواستار  امدادرسانى  گروههاى 

فورى غذايى و دارويى به غزه شده اند.
از  مملو  غزه  نوار  سردخانه هاى  و  بيمارستان ها 
زخمى  وخيم  وضعيت  دليل  به  و  است  اجساد 
شدگان و كمبود دارو و امكانات پزشكى هر لحظه 

نيز بر شمار قربانيان افزوده مى شود.
بر اساس آخرين آمارهايى كه تا كنون از سوى منابع 
قربانيان  شمار  است  يافته  انتشار  غزه  در  پزشكى 
حمالت دو هفته گذشته ارتش اسرائيل به نوار غزه 
به بيش از 700 كشته و 4000 زخمى رسيده است. 
در اين حمالت بيش از 200 كودک جانشان را از 
نيز  شدگان  زخمى  از  تن  صدها  و  اند  داده  دست 

كودک هستند.
درالشفا،  كه  مى  دهد  گواهى  نروژى  پزشك  يك 
حدى  به  وضع  غزه،  شهر  مهم  بيمارستان  تنها 
رقت باراست كه تخت ها بين دو و سه بيمار تقسيم 

مى شود. 
خارجى  پزشك  دو  از  يكى  گيلبرت  دكترمادس 
كه در بيمارستان «الشفا» حضور دارد مى گويد كه 
اين بيمارستان درحال فروپاشى است و به سختى 
مى توان اين مركز را اداره كرد. او مى گويد برخى 
صورت  زمين  كف  روى  به  جراحى  عمل هاى  از 

مى گيرد.  
روز سه شنبه، اسرائيل به يك مدرسه سازمان ملل 
حمله  بودند  گرفته  پناه  آن  در  فلسطينى   400 كه 
كرد. در اين حمله بنا برگزارش هاى مختلف 40 تا 
45 نفر كشته شده اند. اين سومين مدرسه سازمان 
ملل بود كه در روز سه شنبه نيروهاى اسرائيلى به 
آن حمله كردند. مدرسه ها به پناهگاه مردم تبديل 

شده اند. 
تصاوير  با  همراه  گزارشى  گاردين،  شنبه  سه  روز 
پدرى در كنار اجساد سه فرزند خردسالش را منتشر 
ما  خانه   به  اسرائيلى  سربازان  گفت  مرد  اين  كرد. 
آمدند و همه خانه  را تخليه كردند. ما همه به زير 
از  اسرائيل  توپخانه  كه  رفتيم  ساختمان  يك  زمين 
دور شليك كرد، من يكى از فرزندانم را بغل كردم 
كه به بيرون بروم. وقتى به پهلويم نگاه كردم مادرم، 
دو پسر عمويم و سه فرزند ديگرم را ديدم. همه آن 

ها مرده بودند...
در  مردم  از  نفر  هزار  دهها  گذشته  هفته  دو  طى   
بوليوى،  مكزيك،  آرژانتين،  اتريش،  كشورهاى 
نروژ،  آلمان،  انگليس،  جنوبى،  آفريقاى  اكوادور، 
هند،  نيوزيلند،  تركيه،  آمريكا،  يونان،  لهستان، 
جنوبى،  كره  ژاپن،  مراكش،  چك،  جمهورى 
به  اعتراض  در  كشور  چندين  لبنان  اندونزى، 
تظاهرات  به  دست  غزه  نوار  به  اسرائيل  حمالت 
به  اسرائيل  ارتش  حمالت  توقف  خواستار  و  زده 
نوار غزه و همچنين برقرارى فورى آتش بس ميان 

اسرائيل و حماس شدند.
حمالت ارتش اسرائيل به نوار غزه در ادامه  بيش 
از يك سال محاصره اقتصادى اين منطقه و محكوم 
مرگ  به  آن  مردم  از  نفر  مليون  نيم  و  يك  ساختن 
تدريجى، صورت مى گيرد. طى ماههاى اخير عليرغم 
وجود آتش بس ميان حماس و ارتش اسرائيل حتى 
نيز  متحد  ملل  سازمان  رسانى  امداد  كاروانهاى  به 
اجازه رساندن كمك هاى بشردوستانه به اين منطقه 

داده نشده است.

روشن است حمله به نوار غزه و كشتار مردم بيدفاع 
سازمان هاى  كل  كردن  وادار  براى  است  اى  مقدمه 
فلسطينى به سازش بيشتر و تسليم شدن در مقابل 
نقشه هاى دولت اسرائيل. دولت اسرائيل مى خواهد 
تا لحظه آتش بس بيشترين تلفات انسانى را به مردم 
غزه وارد كرده باشد تا هم مردم را مرعوب كند و 
هم شرايط مورد نظر خود را در پاى ميز گفتگو به 

طرف فلسطينى ديكته كند.
اما در جانب ديگر رويدادهاى غزه بايستى به موضع 
ايران  رژيم  پرداخت.  نيز  اسالمى  جمهورى  رژيم 
بيش از همه سنگ دفاع از مردم فلسطين را به سينه 
عليه  بر  كه  طرف هايى  ليست  ميان  در  و  مى زند 
مردم  آزادى  امر  به  و  هستند  فلسطين  مردم  حقوق 
اين سرزمين لطمه زده اند بعد از اسرائيل و آمريكا 
در رديف سوم قرار مى گيرد. جمهورى اسالمى اين 
روزها با سر و صداى زياد تبليغات گسترده اى را 
تحت عنوان دفاع از مردم فلسطين در مقابل تجاوز 
در  است.  انداخته  براه  غزه  نوار  به  اسرائيل  دولت 
در  صداقتى  كوچكترين  اسالمى  جمهورى  اينكه 
ترديدى  ندارد،  فلسطين  ستمديده  مردم  از  دفاع 
بخوبى  رژيم  اين  ساله   30 كارنامه  را  اين  نيست. 

نشان مى دهد. بيش از يك سال و نيم است كه مردم 
نوار غزه در محاصره اقتصادى هستند. آيا جمهورى 
اسالمى مى تواند نشان دهد كه توانسته است طى 
كه  مردمى  به  كمكى  كوچكترين  عمال  مدت  اين 
اند،  بوده  محروم  زندگى  امكانات  ترين  ابتدايى  از 

بكند؟
سه  طول  در  كه  دهد  نشان  تواند  مى  كسى  چه   
دهه اخير، با همه جنجال هايى كه اين رژيم در اين 
زمينه براه انداخته است و هر ساله برايش روز قدس 
كوچكترين  است،  توانسته  ميكند  برگزار 
پيشرفتى در كار مبارزه مردم فلسطين بوجود 
را  زيادى  هاى  نمونه  توان  مى  البته  بياورد؟ 
به  چگونه  اسالمى  جمهورى  كه  داد  نشان 
هم  جبران ناپذيرى  لطمات  مردم  اين  مبارزه 
متحد  صفوف  در  اندازى  تفرقه  است.  زده 
مردم فلسطين و در نتيجه تضعيف جبهه آنها 
از  مورد  يك  تنها  مشترک  دشمن  مقابل  در 
به  زدن  لطمه  در  اسالمى  جمهورى  عملكرد 
مى  ايران  رژيم  است.  فلسطين  مردم  آرمان 
و  بده  خدمت  در  را  فلسطين  مردم  خواهد 
آمريكايى  مذاكره  طرف  با  خود  بستانهاى 
اين  در  كه  آنچه  اما  بگيرد.  بكار  اروپايى،  و 
نامه بيشتر مورد نظر من است، اين است كه، 
جنبش  از  تنها  نه  اسالمى  جمهورى  رژيم 
خدمت  در  ابزارى  بعنوان  فلسطين  مردم 
اهداف منطقه اى خود بهره بردارى مى كند، 
بلكه در عين حال  حركات و جنجال هاى 
خود را در مورد فلسطين، بر عليه مبارزات 
اين  گيرد.  مى  بكار  نيز  ايران  خود  در  مردم 
روزها شاهد هستيم كه چگونه بسيجى ها، بعد از 
خاتمه تظاهراتشان در خيابانها، جلو دفاتر و منازل 
فعالين مدنى جمع ميشوند و به تهديد و ارعابشان 
مى پردازند، چگونه به بهانه هاى بى اساس، روزنامه 
ها را تعطيل مى كنند، تظاهراتى كه اين روزها در 
خيابانهاى تهران و شهرستانها باصطالح براى دفاع 
چيزى  واقع  در  شوند،  مى  برپا  فلسطين  مردم  از 
ماه  در  پاسداران  سپاه  و  بسيج  مانورهاى  مشابه 
گذشته در خيابانها هستند. هر دويشان يك هدف را 
تعقيب مى كردند، آماده سازى براى هجوم به مردم 
آزاديخواه و معترض و هجوم به پشتيبانان صادق و 

واقعى مردم مظلوم و ستمديده فلسطين.

جنايات رژيم اسرائيل در فلسطين و رياكارى رژيم اسالمى در ايران

به دليل تعدد مطالب
 اين شماره جهان امروز 

در صفحات بيشترى 
منتشر مى شود.
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زندگى مى تواند بسيار زيبا باشد و هم چنين مى تواند 
و  رابطه ها  باشد.  داشته  زشت  و  كريه  اى  چهره 
نگاه هاى مادرى و كودكى را در نظر آوريد، به دقت 
به حركات آنان بنگريد، به روشنى مى توان زيبايى 
زندگى را در آن ديد و از آن سرشار گشت. عشق 
بى واسطه و بى آاليش آن دو خالص ترين تجلى 

گاه زيبايى و جوهر راستين زندگى است.
حال اجساد پاره پاره آدميانى را كه به سبعانه ترين 
يكباره  به  تا  آوريد  نظر  در  اند  شده  دريده  وضع 
چهره زشت و كريه زندگى در برابرتان ظاهر گردد. 
همواره در طول تاريخ نيروهاى مرگ آفرين و زشتى 
گستر از توسعه دامنه زيبايى هاى زندگى ممانعت 
به عمل آورده اند، تالش آنها صرف تلخ كامى نوع 
بشر گرديده، بر شكوه و رخسار زيباى زندگى پرده 

افكنده اند.
اميدبخش را از ميان بر  كوشيده اند اين ايده  اينان 
دارند كه «آنچه باقى مى ماند زيبايى جاودان است 

كه تنها از شكلى به شكل ديگر در گذرست».
انسانى  كه  آوريم  خاطر  به  را  لحظه  آن  اگر  حال 
تصميم مى گيرد تا زيبا شود و به خاطر فرودستان بر 
فرا دستان بشورد و در عنفوان جوانى جان خويش 
را براى تحقق حقيقت و توسعه دامنه زيبايى هاى 
زندگى فدا سازد، بيدرنگ زيبايى جاودان و مكنون 
در زندگى، در برابر ديدگانمان نمايان خواهد گرديد 
و همزمان آنگاه كه چنان انسانى زيبا به تير حقد و 
زندگى  كريه  و  دژم  چهره  افتد،  مى  خاک  بر  كين 

بيدرنگ پديدار مى گردد.
همانا ستايش ستايشگران جويندگان صادق حقيقت 
و  فراز  پر  زندگى  زيبايى  آور  ياد  خود  رهايى،  و 
آدميانى  با  كه  زمان  آن  نيز  و  است  انسان  نشيب 
مواجه مى گرديم كه «جويندگان صادق حقيقت را 
موهون و شايسته استهزا مى دانند» رخساره زندگى 

به زشتى و كراهت مى گرايد.
در دو مرد و در دو مرگ، در هر يك زشتى و زيبايى 

نهفته اند:
مردى به زانو در آمد تا زندگى را به مرگ بدل كند

مردى بپا خاست تا مرگ را به زندگى جاودان
واين چنين شد كه يكى زشتى و يكى زيبايى را بر 
ديگرى  سپرد،  كژى  و  نادرستى  به  دل  يكى  گزيد، 
مجذوب درستى و راستى گرديد، يكى خود و يكى 
حقيقت را پسنديد، يكى تابوت خويش و ديگرى 
دوش  به  را  زيبا  ليكن  و  غريب  حقيقت  صليب 

كشيد.
درهنگامه قحطى عشق، آنانى كه آدميان را به عشق 
بر  فرياد  سر  شوريده  و  خواندند  مى  فرا  ورزيدن 

عشق  بى  و  بجوئيد  را  زندگى  عشق  مى آوردند «با 
مرگ را» ، خود سر تا پاى وجود، مستغرق زيبايى 
بودند و آن زمان كه ياران زشتى و تباهى آنان را به 
همراه آرزوهايشان استهزا و در هراس از جلوه گرى 
زندگى،  راستين  سيماى  تاللو  پر  و  دلفريب  هاى 
مظاهر درخشان زيبايى را در چنگال مرگ فشردند، 
خود مستغرق زشتى و پلشتى بودند. اين چنين شد 
را  زندگى  زشتى  اينان  و  زندگى  زيبايى  آنان  كه 

متجلى و آشكار ساختند.
چون  كالمى  كه  آنگاه  زشتى،  استيالى  زمانه  در 
آذرخش آسمان تيره انحطاط را مى شكافد و مايه 
حرمان  آدميان  جان  نيمه  كالبد  به  را  اميد  زندگى، 
زده باز مى گرداند، اسطوره اى چون "روزبه" زاده 
ماندن  زنده  «اگر  او  فرياد  امتداد  در  كه  مى شود 
مشروط به هتك حيثيت، تن دادن به پستى، گذشتن 
از آبرو، پا نهادن بر سرعقايد و آرمان هاى سياسى 
و اجتماعى باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد» 
جنگل  خزان  بى  و  ايستاده  درختان  سبز  رويش 
ديگر  بار  چنين  اين  و  مى گردد،  آغاز  سياهكل 
شكستن  با  را  خود  تاللو  پر  و  زيبا  سيماى  زندگى 
تنها  رهگذر  اين  در  يابد.  مى  باز  زمستان  سرماى 
دائمى  رويش  در  بلكه  نيست،  ميان  در  آنان  جسم 
بخشى  به  خود  و  يافتند  امتداد  جنگل  هاى  جوانه 
بدل  واقعى  هاى  انسان  زندگى  جاودانه  زيبايى  از 

گرديدند.
شب گرچه تيره بود ولى ماه
در بيكران سينه شان مى تابيد

جنگل  برابر  در  بلند  باال  خزان  بى  سرو  پانزده 
خموش و زمستان زده كه از رويش سبز باز ايستاده 
بود و مى رفت كه براى هميشه سترون باقى بماند، 
آفتاب  افزاى  جان  تابش  و  گشودند  را  بهار  فصل 
توقف  رنج  از  را  جنگل  آنان  آوردند،  ارمغان  به  را 
نتوانستن”  از “رنج  و  بودن  سترون  رنج  از  رويش، 

رهايى بخشيدند.
پرومته (رب النوع آتش در اساطير يونان باستان) به 
آيد،  فايق  ندانستن"  "رنج  بر  تا  رساند  يارى  انسان 
ليكن خود او در ازاى ربودن آتش ــ كه در اساطير 
از  ــ  است  انديشيدن  و  آگاهى  نماد  باستان  يونان 
نزد زئوس و سپردن آن به انسان، بهايى بس گران 
متحمل گرديد، او را به فرمان زئوس در كوه هاى 
را  جگرش  كركسان  تا  كشيدند  زنجير  به  آرارات 

غذاى خود سازند.
ختم  اما رنج تاريخى انسان تنها به "رنج ندانستن" 
نگرديد، آدمى به مرحله انديشيدن دست يافته بود 
و قادر بود درباره زندگى تفكر كند و ابعاد زيبا و 

زشت آن را از يكديگر باز شناسد، قادر بود منطق 
از  گريز  هاى  راه  بود  توانسته  يابد،  در  را  زندگى 
واقعى  زندگى  اينكه  و  بفهمد  را  پلشتى  و  زشتى 
ليكن  است،  آن  تفسير  و  معنا  زيبايى  و  چيست 
چيزى مانع بود، چيزى كه اجازه نمى داد آرزوهاى 
زيبايش به ثمر بنشيند، ميوه دهد و زندگى سرشار 

از زيبايى ها گردد.
همه اينها را به لطف قوه تفكر و انديشه مى دانست، 
ليكن قادر به تحقق آنها نبود، نمى توانست آنچه را 
موجود است در آرزوى تبديل اش به دنيايى بهتر 
تغيير دهد، آرى رنجى دشوارتر از "رنج ندانستن" 
گرفتارش ساخته بود، رنجى كه درهم شكستن آن 
حتى از عهده پرومته و رب النوع هاى نيمه انسان 

نيمه خدا نيز خارج بود.
آرى انسان با رنجى جديد و سهمگين مواجه گشته 

بود "رنج نتوانستن".
اين رنج دشوارترين رنج ها بود، زيرا ماحصل عجز 
و ناتوانى توأم با دانستن است و خود محصول سير 
و  دانى  مى  است؛  ندانستن”  “رنج  بر  غلبه  متكامل 
شناسه  تغيير  به  قادر  ولى  شناسى  مى  توانى،  نمى 
نيستى، به آگاهى و حقيقت وفادارى ليكن قادر به 

تحقق اش نيستى!
زمين  قادر  فرزند  تنها  فراوان،  رنج  تحمل  از  پس 
توان يافت تا بر آن غلبه كند. عنصر انقالبى با غلبه 
بر "رنج نتوانستن" به خوشبخت ترين عنصر تاريخ 
او  آنچه  است،  يگانه  او  خوشبختى  گرديد،  مبدل 
ساختن  مغلوب  سازد،  مى  جدا  آدميان  ساير  از  را 
رنج حقيقى تاريخ است، او با جستن آگاهى “رنج 
ندانستن” و با اراده و عمل انقالبى خود رنج حقيقى 
ساخته  خويش  مغلوب  را  نتوانستن"  "رنج  انسان، 

است.
خزان  بى  سرو  پانزده  تنها  و  خزان  بى  سرو  پانزده 
در آن شامگاه سرخ فام به فرزندان قادر جنگل بدل 
توقف  رنج  از  هميشه  براى  را  جنگل  و  گرديدند 
رويش، از رنج سترون بودن و رنج نتوانستن رهايى 

بخشيدند.
ما را با جنگل ها دوستى ها بود

از طوفان هراسى نبود
ما از ارتفاع ستاره بر جهان گذشتيم
گذر بر قله ها سفرى ست در آرامش

اگرچه راه
در خون ما به پايان آمد.

                                                            

              بيژن رنجبر

ديالكتيك زيبايى و زشتى            
در گراميداشت سال روز 19 بهمن  

آتش ها با نام شما فروزانند
          و يادتان بر پيشانى معبد بلندترين اميد خلق جاودانست.
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زئوس ، خداى خدايان فرمان داد تا پرومته نافرمان 
را به بند كشند و اينگونه بود حكايت من و تو اينجا 

آغاز شد.
تو ميراث خوار زندانبانان زئوس گشتى تا هر روز 
نگهبان فرزندى از سالله آفتاب و روشنى گردى و 
براى من و تو زندان دو معناى جداگانه پيدا كرد، 
دو نفر در دو سوى ديوار با درى آهنى و دريچه اى 
كوچك ميان آن، توبيرون سلول ، من درون سلول.

حال بهتر است همديگر را بهتر بشناسيم
 

من معلمم...نه نه...
من دانش آموز صمد بهرنگى ام ، همان كه الدوز و 
كالغها و ماهى سياه كوچولو را نوشت كه حركت 
كردن را به همه بياموزد. او را ميشناسى ؟ ميدانم كه 

نمى شناسى.
داد  ياد  كه  معلمى  همان  ام،  خانعلى  محصل  من 
بكشيم  كالسمان  سياه  تخته  بر  خورشيدى  چگونه 

كه نورش خفاشها را فرارى دهد.
ميدانى او كه بود؟

بوى  هميشه  كه  مردى  ام،  عزتى  بهمن  همكار  من 
و  كرمانشاه  مردم  هنوز  كه  انسانى  و  ميداد  باران 
روستاهايش با اولين باران پائيزى به ياد او مى افتند، 

اصال ميدانى او كه بود ؟ ميدانم كه نميدانى.2
من معلمم، از دانش آموزانم لبخند و پرسيدن را به 

ارث برده ام .
حال كه من را شناختى، تو از خودت بگو، همكارانت 
كه بوده اند ، خشم ونفرت وجودت را از چه كسى 
به ارث برده اى، دستبند و پابندهايت از چه كسى به 

جا مانده ؟ از سياهچالهاى ضحاک ؟
دستبند  از  مرا  فقط  كيستى؟  تو  بگو،  خودت  از 
از   ،  209 محكم  ديوارهاى  از  شالق،  و  زنجير  و 
آن  محكم  درهاى  از  زندان،  الكترونيكى  چشمهاى 
مترسان، ديگر هيچ هراسى در من ايجاد نمى كنند. 
عصبانى مشو ، فرياد مكش، با مشت بر قلبم مكوب 
كه چرا سرم را باال ميگيرم، داستان مشت تو و سر 

زن زندانى را به ياد دارم.
اجداد  كردم،  من  ميخوانم،  آواز  چرا  كه  مزن  مرا 
و  را  مبارزاتشان  را،  دردهايشان  را،  عشقشان  من 
به  من  براى  سرودهايشان  و  آوازها  در  را  بودنشان 
يادگار گذاشته اند. من بايد بخوانم و تو بايد بشنوى 
. و تو بايد به آوازم گوش دهى، ميدانم كه رنجت 

ميدهد.
مرا به باد كتك مگير كه هنگام راه رفتن صداى پايم 
با  گامهايم  با  آموخته،  من  به  مادرم  آخر  آيد،  مى 
زمين سخن بگويم ، بين من و زمين، پيمانى است و 
پيوندى كه زمين را پر از زيبائى و پر از لبخند كنم. 
پس بگذار قدم بزنم ، بگذار صداى پايم را بشنود، 

بگذار زمين بداند من هنوز زنده ام و اميدوار.

براى  ميخواهم   ، مكن  دريغ  من  از  را  كاغذ  و  قلم 
كودكان سرزمينم الالئى بسرايم ، سرشار از اميد ، پر 
از داستان صمد و زندگيش ، خانعلى و آرزوهايش، 
بنويسم،  ميخواهم  آموزانش،  دانش  و  عزتى  از 
ميخواهم با مردمم سخن بگويم، از درون سلولم، از 
همينجا ، ميفهمى چه ميگويم؟ ميدانم به تو آموخته 
اند از نور، از زيبائى ها، از انديشه و انديشيدن متنفر 

باشى.
اما نترس به درون سلولم بيا ، مهمان سفره كوچك 
و پاره من باش، ببين من چگونه هر شب همه دانش 
قصه  چگونه  برايشان  مى كنم،  مهمان  را  آموزانم 
مى گويم، اما تو كه اجازه ندارى ببينى، تو كه اجازه 
انسان  بايد  شوى،  عاشق  بايد  تو  بشنوى،  ندارى 
شوى ، بايد اينسوى درب باشى تا بفهمى من چه 

مى گويم.
به من نگاه كن تا بدانى فرق من و تو در چيست، 
و  را  دلدارم  دستان  سلولم  ديوار  بر  روز  هر  من 
در  را  انگشتانش  و  مى كشم،  را  زيبايش  چشمان 
و  دستانش  در  را  زندگى  گرمى  و  مى گيرم  دست 
تو  اما  مى خوانم،  چشمانش  در  را  اشتياق  و  انتظار 
هر روز با باتوم دستت انگشتان نقش بسته بر ديوار 
را مى شكنى و چشمان منتظرش را در مى آورى، و 

ديوار را سياه مى كنى.
و  بود  خواهد  زندان  و  تاريكى  هميشه  تو  دنياى 
است  ماهها  من  داد،  خواهد  آزارت  نور"  "شعور 

چشم انتظار ديدن يك آسمان پرستاره ام.

سوى  اين  از  تاريكى  در  كه  ياغى  هاى  ستاره  با 
آسمان به آن سوى آسمان پر بكشند و سينه سياهى 
تاريكى  در  سالهاست  تو  اما  بشكافند.  نور  با  را 
مى دانى  است،  ستاره  بى  تو  شب  مى كنى،  زندگى 
شب  هميشه  آسمان  چى؟  يعنى  بى ستاره  آسمان 

يعنى چى؟
من  بيا  سلولم  درون  به  برگشتم   209 به  كه  اينبار 
برايت آرزوها دارم، نه از رنگ دعاهاى تو كه سراسر 
آتش است و ترس از جهنم، آرزوهاى من پر از اميد 
راز  تا  بيا  سلولم  درون  به  است.  عشق  و  لبخند  و 
آخرين لبخند عزتى را پاى چوبه دار برايت بگويم، 
مى دانم كه باز بندى بند 209 خواهم شد، در حالى 
كه تو با همه وجود پر از كينه ات بر سر من فرياد 
مى كشى و من باز دلم براى تو و دنياى حقيرى كه 
در  مى گردم  بر  من   . مى سوزد  اند  ساخته  دورت 
را  سرزمينم  كودكان  لبخند  و  معلمم  يك  كه  حالى 

هنوز بر لب دارم.
معلم محكوم به اعدام ، فرزاد كمانگر
بند بيماران عفونى زندان رجايى شهر كرج

27/10/87

من يك معلم مى مانم 
و تو يك زندانبان1

 1 - چند نفر از نگهبانان 209 (برخالف بازجوها 
كه اينبار اذيتم نكردند ) به خاطر اينكه در مطلب، 
خوانده بودم  بندى ، بند 209، آنها را شبيه شبح 

وحشيانه به باد، كتك و فحش و ناسزا گرفتنم.
2 - بهمن عزتى معلمى بود كه اوايل انقالب اعدام 
كامياران  كرمانشاه و  روستاهاى  شد ، هنوز مردم 
از او خاطرات بسيار دارند ، ميگويند هنگام اعدام 
در جواب ماموران كه از او پرسيدند از مرگ نمى 
هراسى ؟ لبخند زنان گفت : مرگ اگر مرد است 

گو نزد من آيد تا در آغوشش كشم ، تنگ تنگ.
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 روز كومه له را هر چه باشكوه تر برگزار كنيم!
جريان  تالش  به  نهادن  ارج  روز  كومه له،  روز 
تالش  ده  سه  از  بيش  با  كه  است  سوسياليستى 
فداكارانه در دفاع از كارگران و مردم زحمتكش در 
هدايت مبارزه حق طلبانه آنان، عليه ارتجاع سلطنتى 
آزادى،  راه  در  و  اسالمى  جمهورى  ديكتاتورى  و 
بخشى  به  سرنوشت  تعيين  حق  كسب  و  برابرى 
كردستان  در  انقالبى  جنبش  تاريخ  از  جدائى ناپذير 

تبديل شده است.

مبارزى  سازمان  گرامى داشت  روز  كومه له،  روز 
است كه همواره بر استراتژى انقالبى و سوسياليستى 
طبقاتى  و  متحدانه  مبارزه  و  كردستان  جنبش  در 
از  دفاع  در  و  كرده  تاكيد  ايران  سراسر  در  كارگران 
ايران  كارگران  طبقاتى  همبستگى  و  مشترک  منافع 
تبديل  پرنفوذ  و  توده اى  جريانى  به  و  مانده  استوار 

شده است.
مبارزه در راه آزادى زنان و رهايى از قيد سنت هاى 
فرهنگ  و  مذهبى  خرافه  و  جهل  و  مانده  عقب 
آزادى هاى  كسب  براى  بى وفقه  تالش  مرد ساالرانه  

عليه  پيگيرانه  مبارزه   و  سياسى  شرط  و  قيد  بدون 
دولت هاى  و  امپرياليست ها  سلطه گرى  و  جنگ 
سركوبگر منطقه و افشاى ماهيت استراتژى جريانات  
و  درخشان  تاريخ  از  ديگرى  هاى  جنبه  بورژوائى  

نقش كومه له در جنبش كردستان است.

كه  است  جريانى  داشت  گرامى  روز  كومه له،  روز 
به  ايران  كمونيست  حزب  قدرت  پر  ستون  بعنوان 
كارگرى  انقالب  رساندن  ثمر  به  و  سازماندهى  امر 
و برقرارى حكومت كارگرى در سراسر ايران يارى 

رسانده است.

ياد  گراميداشت  روز  حال  عين  در  كومه له،  روز 
گذاران  بنيان  از  كريمى  حسين  محمد  عزيزرفيق 
كمونيست  و  انقالبى  مبارز  هزاران  و  كومه له 
در  و  انقالبى  جنبش  سنگرهاى  در  كه  است 
راه  در  ايران  كمونيست  حزب  و  كومه له  صفوف 
باختند. جان  بلندى  سر  با  سوسياليستى  آرمانهاى 
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