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 در صفحه12 

و  اقتصادى  بحران  تشديد  به  توجه  با  امروز:  جهان 
تعرض همه جانبه اى كه رژيم به سطح معيشت مردم  
موقعيت  است،  داده  سازمان  كارگر  طبقه  بويژه  و 
جنبش كارگرى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ بعنوان 
اقدام عاجل طبقه كارگر چگونه مى تواند با عوارض 

تشديد بحران كنونى مقابله كند؟

و  اقتصادى  بحران  اين  از  كه  است  روشن  مازوجى:  صالح 
تهاجم وسيعى كه رژيم عليه سطح زندگى و معيشت مردم 
ديگر  اقشار  همه  از  بيشتر  كارگر  طبقه  است  داده  سازمان 
جامعه آسيب مى بيند. وجود ميليون ها كارگر بيكار و تداوم 
بيكار سازى ها، راندن ميليون ها خانواده كارگرى به زندگى 
كردن در زير خط فقر و تحميل ناامنى شغلى در اين شرايط 
بسيار  موقعيت  در  را  ايران  كارگر  طبقه  اقتصادى  فالكت بار 
دشوارى در مبارزه با وضع موجود قرار  داده است. اگر قبول 
داريم كه قدرت طبقه كارگر در موقعيت عينى آن در اقتصاد 
جامعه نهفته است و اعتصاب و از حركت باز ايستاندن چرخ 
توليد يكى از مهمترين سالح هاى طبقه كارگر در مبارزه با 
سرمايه دارى است، شرايط فالكتبار اقتصادى كنونى تا اندازه 
زيادى توان استفاده از سالح اعتصاب اين نماد قدرت طبقه 
كارگر را از كارگران گرفته است. اعتصاب است به سرمايه 
اصلى  صاحبان  كه  هستند  كارگران  اين  فهماند  مى  داران 
جامعه هستند و به كارگران يادآور مى شود كه بايد به آينده 
اميد داشته باشند. ممنوعيت ايجاد تشكل و فقدان تشكل هاى 
نظير  اقداماتى  ممنوعيت  يا  و  كارگرى،  اى  توده  و  طبقاتى 
اعتصابات  دادن  سازمان  اعتصاب،  به  كمك  صندوق  ايجاد 
دراز مدت را به امرى دشوار تبديل كرده است. در اين اوضاع 
گسترش  با  تنها  را  كارگرى  جنبش  ضعف  اين  اقتصادى 
همبستگى طبقاتى در صفوف كارگران و ايجاد تشكل هاى 
توده اى كارگرى مى توان جبران كرد. در يكى، دو سال اخير 
كه ما شاهد اعتصابات و اعتراضات هر روزه و رشد نسبى 
جنبش كارگرى بوده ايم، فقط در چند مورد  و مهمترين آنها 
در نيشكر هفت تپه بود كه ما شاهد اعتصابات پى در پى و 
طوالنى مدت كارگران بوديم كه از دل آن سنديكاى كارگران 
بيرون آمد. اين تجربه نشان داد كه كارگران با حضور گسترده 
دخالت  و  خود  عمومى  مجامع  به  اتكا  و  طبقاتى  اتحاد  و 
اين  مى توانند  مبارزه  اين  در  هايشان  خانواده  مستقيم  دادن 
ضعف را جبران كنند. كارگران هفت تپه در جريان اعتصاب 
طوالنى خود گرسنگى و رنج و مرارت هاى زيادى را تحمل 

را  كارخانه  مديره  هيئت  پشت  نهايتا  اما  كردند، 
خم كردند و با اين پيروزى خود، شهامت نوينى 

مصاحبه جهان امروز با صالح مازوجى
در مورد اوضاع سياسى ايران

(بخش دوم)

پاسخ توده مردم به مضحكه انتخابات نه است!
و  خشونت  از  كه  انسانى  هر  انتخابات،  مضحكه  اندازى  راه  آستانه  در 
گرفتن  هيچ  به  از  كه  انسانى  هر  است،  عذاب  در  رژيم  اين  سركوب 
حقوق انسانى زنان رنج مى برد، هر انسانى كه به هر درجه اى به سانسور 
و خفقان اعتراض دارد، هر انسانى كه فقير و گرسنه و بيكار و بيمار و 
بى دوا و درمان است، هر انسانى كه آرزوى زندگى انسان هاى جوامع 
پيشرفته را دارد، بايد اطرافيانش را تشويق كند كه در اين نمايش مسخره 
كه رأى و اراده انسان ها به هيچ گرفته مى شود؛ نه تنها شركت نكنند، كه 
به هر شكلى كه در توان دارند بهم اش ريزند.                 در صفحه 4

 كومه له ستاره سرخ هميشه فروزان!

گرامى باد ياد جانباختگان دلير طبقه  كارگردر خاتون آباد

     منشاء دورنماى مبهم و نا اميدى در جوانان ايران

روز كومه له را هرچه 
باشكوهتر برگزار كنيم!

اطالعيه حزب كمونيست ايران
خاوران، نماد دادخواهى عليه 

جنايات رژيم اسالمى را پاس بداريم!

 در صفحه 7

اوباما   
با ما 
يا عليه ما ؟

 اعطاى مدال 
"آزادى"
 به ...!

وضعيت فعلى در ايران عموما قشر جوان جامعه، بويژه جوانان توده هاى بى بضاعت و تهيدست 
را زير ضرب گرفته است. روند سارى و جارى حاضر همچون سيلى بنيان كن دارد خالقيت ها 
و استعدادهاى بخش قابل توجهى از جوانان را تخريب مى سازد و بطور قطع ادامة اين شرايط 
تألم بار ظرفيت ها و توانايى هاى نسل امروز جوانان را به باد مى دهد. مى بايد اين خطر را بيش 
از اينها جدى گرفت و براى سد كردن جريان اين سيل ويرانگر به پراتيك و عمل روى آورد. 
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مراكز  ديگر  در  خود  هاى  هم طبقه اى  در 
كارگرى بوجود آوردند.

و  اقتصادى  فالكتبار  اوضاع  اين  عليرغم 
سركوبگرى هاى رژيم، جنبش كارگرى ايران با اتكا 
به دستاوردهاى مبارزاتى اش و بويژه دستاوردهاى 
چند سال اخيرش مى تواند بر اين ضعف ها غلبه 
كند. كارگران در جريان مبارزات رو به رشد خود 
بيشتر به دشمنى طبقه سرمايه با كل طبقه كارگر  و 
دارى  سرمايه  عليه  مبارزه  در  آنها  كه  واقعيت  اين 
تنها مى توانند روى اتحاد طبقاتى خودشان حساب 
كنند پى برده اند. اعتراضات و مبارزات كارگرى در 
اين سالها و رودر روئى نيروهاى سركوبگر رژيم با 
كارگران در دل اين مبارزات جنبش كارگرى ايران را 
بشدت سياسى كرده است، كارگران در اين مبارزات 
نه تنها به ماهيت سرمايه داران بلكه به ماهيت طبقاتى 
دولت و قوانين آن نيز پى برده اند. طبقه كارگر در 
رهبران  و  پيشروان  از  نسلى  خود  مبارزات  جريان 
عليرغم  رهبران  اين  است،  كرده  پرورده  را  خود 
فشارهاى رژيم راه و رسم كار علنى و فعاليت در 
ابعاد وسيع اجتماعى را آموخته اند. بسيارى ازاين 
رهبران كارگرى سوسياليست هايى هستند كه براى 
توده  كردن  آشنا  و  كارگر  طبقه  آرمان  شناساندن 
هاى كارگر با سوسياليسم بى وقفه تالش مى كنند. 
بسيارى از اين فعالين و پيشروان كارگرى بمنظور 
ايجاد هماهنگى و متمركز كردن فعاليت هايشان در 
تشكل ها و نهادهايى گرد آمده اند و براى كمك به 
پروسه ايجاد تشكل هاى توده اى و طبقاتى كارگران 
نيشكر  و  واحد  شركت  كارگران  كنند.  مى  تالش 
هفت تپه با ايجاد سنديكاى خود راه ايجاد تشكل 
جمهورى  سياه  اختناق  حاكميت  زير  در  كارگرى 
در  كارگران  دوره  اين  در  دادند.  نشان  را  اسالمى 
حقوق  از  تنها  نه  كه  اند  آموخته  مبارزه  جريان 
كارگران، بلكه از حقوق عادالنه و دمكراتيك اقشار 
ديگر جامعه ايران نيز دفاع كنند. فعالين و نهادهاى 
كارگرى بارها از مبارزه دانشجويان، از مبارزه زنان، 
از مبارزه براى احقاق حقوق كودكان، از مبارزه براى 
آزادى زندانيان سياسى پشتيبانى كرده اند. همين كه 
رهبرى  و  هدايت  ضرورت  به  كارگرى  رهبران 
اند  برده  پى  موجود  نظام  عليه  مبارزه  وجوه  تمام 
و در تالشند تا حمايت و همبستگى ديگر جنبش 
را  كارگرى  جنبش  از  انقالبى  و  دمكراتيك  هاى 
جلب كنند، بسرعت آنها را به ضرورت حزبيت و 
با  تنها  كارگران  چون  مى دهد،  سوق  يابى  تحزب 
حزب كمونيستى خود مى توانند كليه وجوه مبارزه 
جامعه  پيشاروى  را  رهايى  افق  و  كنند  رهبرى  را 
قرار دهند، و اين مرحله اى ديگر از تكامل جنبش 

كارگرى است.
كارگر  طبقه  كه  شما  سئوال  آخر  بخش  مورد  در 
چگونه مى تواند با عوارض تشديد اين بحران كنونى 
مقابله كند، ابتدا بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه در اثر 
تشديد بحران كنونى دستمزد واقعى كارگران بشدت 
سقوط كرده است، هر روزه قدرت خريد كارگران 
پايين و پايين تر مى آيد. با اين وصف دولت در نظر 
ماده مربوط  دارد بر اساس "طرح تحول اقتصادى" 
به افزايش حداقل دستمزدها را كه در همين قانون 
االجرا  موقوف  را  دارد  وجود  فعلى  كارگرى  ضد 

كند و در تالش بودند كه با تبليغات گسترده زمينه 
آورند.  فراهم  را  آشكار  تعرض  اين  اجراى  روانى 
سران  كه  دهد  مى  نشان  شواهد  برخى  اكنون  البته 
از  فعال  كارگران  خشم  گسترش  وحشت  از  دولت 

اجراى اين بند از طرح شان كوتاه آمده اند.
اما عقب نشينى تاكتيكى رژيم هيچ تغييرى در اهميت 
و مبرميت مبارزه كارگران براى افزايش دستمزدها بر 
مبناى نرخ واقعى تورم نمى دهد. واقعيت اين است 
خانواده  ميليون ها  واقعى  دستمزدهاى  سقوط  كه 
كارگرى را در معرض تباهى قرار داده است. در اين 
شرايط كارگران براى مقابله با عوارض تباهى آور 
ناشى از سقوط دستمزدها و جهت تجلى انسانيت 
خودشان راهى جز مبارزه براى افزايش دستمزدها 
در پيش ندارند. در شرايطى كه طبقه سرمايه دار و 
دولت ملزومات تامين يك زندگى حداقل انسانى را 
چنين بيشرمانه مورد تعرض قرار داده اند، كارگران 
الزم است با اتحاد و همبستگى طبقاتى خود نشان 
فرود  سر  اجتماعى  اوضاع  اين  مقابل  در  كه  دهند 

نمى آورند.
اين اوضاع وظايف ويژه اى را در دستور فعالين و 
پيشروان و نهادها و تشكل هاى مختلف كارگرى در 
داخل ايران قرار مى دهد. اين نهادها و تشكل ها كه 
هر  عليرغم  ندارند،  كارگران  منافع  از  جدا  منافعى 
عمل  اتحاد  با  است  الزم  دارند  هم  با  كه  اختالفى 
خود و با اتكا به پيوندهايى كه با فعالين كارگرى در 
بخش ها و مراكز مختلف توليدى دارند، براى متحد 
خواست  حول  كارگران  مبارزه  كردن  سراسرى  و 
افزايش دستمزدها به تناسب نرخ واقعى تورم تالش 
افسار  تورم  و  بحران  تشديد  كه  شرايطى  در  كنند. 
تحت  را  جامعه  مختلف  اقشار  زندگى  گسيخته 
درون  مختلف  هاى  جناح  و  است  داده  قرار  تأثير 
حاكميت هر كدام مسئوليت اين اوضاع را به گردن 
به  دستمزدها  افزايش  خواست  اندازد،  مى  ديگرى 
نسبت افزايش تورم از طرف جنبش كارگرى ايران 

از مقبوليت اجتماعى برخوردار است.

جهان امروز: با توجه به پيروزى دموكرات ها در 
انتخابات آمريكا و به قدرت رسيدن اوباما چه 
تغييراتى در سياست آمريكا در قبال جمهورى 
اين  عمومى  تصور  شود.  مى  ايجاد  اسالمى 
است كه با به قدرت رسيدن اوباما و تمايل 
اسالمى  جمهورى  با  مستقيم  مذاكره  به  وى 
از فشارهاى آمريكا بر رژيم كاسته مى شود. 

شما در اين رابطه چه فكر مى كنيد؟
 

تغييرى در  اوباما  آمدن  كار  مازوجى: با سر  صالح 
جمهورى  رژيم  قبال  در  آمريكا  دولت  استراتژى 
در  آمريكا  براى  است.  نيامده  بوجود  اسالمى 
حالى  در  و  اش  اقتصادى  قدرت  افول  شرايط 
التين  آمريكاى  از  جهان  نقاط  از  بسيارى  در  كه 
رقابت  ميدان  در  شرقى  اروپاى  و  آفريقا  تا  گرفته 
اقتصادى عقب نشينى هايى را در مقابل قدرت هاى 
خاورميانه  است،  شده  متحمل  رقيب  امپرياليستى 
است.  برخوردار  استراتژيك  اهميت  از  همچنان 
آمريكا مى خواهد با حضور نظامى گسترده هژمونى 

بالمنازع خود بر اقتصاد و سياست منطقه خاورميانه 
مزاحمت هاى  راستا  همين  در  و  كند  حفظ  را 
جمهورى اسالمى را خنثى كند، دست اين رژيم را 
از دخالت در مسائل عراق، "پروسه صلح" اعراب و 
اسرائيل و بحران لبنان كوتاه كند و در يك كالم رژيم 
جمهورى اسالمى را وادار كند تا خود را با سياستها 
و منافع آمريكا در منطقه تطبيق دهد. دولت اوباما 
نيز مى خواهد با بزرگ نمايى كردن در مورد قدرت 
را  منطقه اى  اهداف  همين  اسالمى  جمهورى  اتمى 
پيش ببرد. بنا براين اگر سياست ارتجاعى جمهورى 
اسالمى در مقابل آمريكا هيچ ربطى به مقاومت يك 
امپرياليستى  زورگوئى هاى  با  سومى  جهان  كشور 
ندارد، سياست آمريكا در دوره اوباما نير هيچ ربطى 
به ممانعت از گسترش سالح هاى كشتار جمعى و 
اسالم  با  "مدرنيسم"  و  "دموكراتيزاسيون"  مقابله  يا 

پيشا مدرن نخواهد داشت.
ناسيوناليست  نيروهاى  و  احزاب  باور  خالف  بر 
كه  ايرانى  ناسيوناليست هاى  از  برخى  و  كردستان 
در دوره بوش به توهم تكرار سناريوى مصيبت بار 
كار  سر  با  و  بودند  كرده  دلخوش  ايران  در  عراق 
آمدن اوباما ستاره اميدشان افول كرده است، اكنون 
موقعيت  در  بمراتب  بوش  با  مقايسه  در  اوباما 
جمهورى  دادن  قرار  فشار  تحت  براى  مناسب ترى 

اسالمى قرار دارد.
اگر يادتان باشد  در همان دوره بوش كه خيلى ها 
برخى  نوبت ايران است و  گفتند بعد از عراق  مى 
شان  سياسى  استراتژى  كردن  جنگ  جنگ  با  ديگر 
را بر آن سوار كردند و ناخواسته به تشديد فضاى 
جنگى در جامعه كمك نمودند، ما بر اين باور بوديم 
كه جنگى عليه ايران در كار نخواهد بود، و احتمال 
را  ايران  اى  هسته  تاسيسات  به  محدود  حمالت 
اقدامى در چهار چوب تشديد فشارها بر جمهورى 

اسالمى ارزيابى مى كرديم. 
بوش  دوره  در  ايران  عليه  جنگ  احتمال  براين  بنا 
هم منتفى بود، اما او از تبليغات جنگى براى فشار 
آوردن بر رژيم ايران استفاده مى كرد كه البته دولت 
اوباما هم اين حربه را كنار نمى گذارد. براى نمونه 
ريچارد كالرک يكى از مشاورين اوباما گفته است: 
را  ماشه  فورا  كه  نيست  اين  اوباما  تمايل  «اگرچه 
بكشد ولى اگر شرايط، استفاده از نيروى نظامى را 

الزامى كند، اوباما ترديدى نخواهد كرد».
سر  بر  جمهوريخواهان  و  بوش  با  اوباما  تفاوت 
پرونده هسته اى ايران اين است كه اوباما راحت تر 
روسيه  و  چين  ژاپن،  اروپائى،  قدرتهاى  مى تواند 
ايران  عليه  اقتصادى  هاى  تحريم  تشديد  براى  را 
عليه  ديپلماتيك  و  سياسى  فشارهاى  تشديد  و 
جمهورى اسالمى با خود همراه كند. دولت آمريكا 
با رياست اوباما مى تواند تحريم هاى فاجعه بارترى 
ايران  تحريم هاى  و  كند  تحميل  ايران  مردم  به  را 
وقوع  از  قبل  دوره  در  عراق  تحريم هاى  به  را 
گوانتانامو،  زندان  با  بوش  اگر  كند.  نزديك  جنگ 
در  جنگى  جنايات  ابوغريب،  زندان  رسوائى هاى 
عراق و افغانستان امكان استفاده عوامفريبانه از حربه 

تحت  براى  ايران  در  بشر  حقوق  از  دفاع 
فشار قرار دادن رژيم را از خود سلب كرده 

بود، اوباما فعال اين امكان را هم دارد.
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جهان امروز

نيمه اول بهمن 1387- نيمه اول فوريه 2009

اظهاراتى از اين دست از جانب اوباما كه 
باشند  مايل  ايران  مانند  كشورهايى  «اگر 
نخست مشت هاى گره كرده خود را كنار 
به  كه  ديد  خواهند  را  ما  دوستى  دست  بگذارند، 
سوى آنها دراز شده است». و يا ابراز آمادگى براى 
امتيازى  آنكه  از  بيشتر  مستقيم  ديپلماسى  و  مذاكره 
ساز  مشكل  برايش  اسالمى  جمهورى  براى  باشد 

است.
جمهورى اسالمى تاريخا به جنگ و دشمن خارجى 
و بحران سازى در برون از مرزها براى حفظ قدرت 
نياز  داخل  در  سركوبگرانه  هاى  سياست  توجيه  و 
داشته است. اين رژيم  سه دهه است خصومت و 
ضديت با آمريكا را، به عنوان نشانه اى از وفادارى 
به آرمان و شعارهاى انقالب معرفى كرده و دوستان 
و  نزديكى  معيار  با  اسالمى  جمهورى  دشمنان  و 
اند.  خورده  محك  بزرگ"  "شيطان  به  آنان  دورى 
يعنى اين رژيم به مدت سى سال دشمنى با آمريكا 
را چنان به هويت خود تبديل كرده است كه هرگونه 
برايش بحران هويتى ايجاد مى كند.  آمريكا  نرمش 
نبود دشمن خارجى و پايان بحران در برون مرزها 
براى جمهورى اسالمى هزينه بردار است و نمى داند 
موقعيت  به  را  بخود  وابسته  نيروهاى  زبانى  چه  با 

جديد توجيه كند.
در  اقتصادى  تحريم هاى  تشديد  اينها  همه  عليرغم 
شرايط سقوط بهاى نفت در بازارهاى جهانى، تشديد 
بحران اقتصادى و تورم افسار گسيخته و زمينه هاى 
رشد خيزش هاى توده اى جمهورى اسالمى را به 

شدت نگران و آسيب پذير كرده است.
اگر چه سران جمهورى اسالمى وانمود مى كنند  اين 
براى  و  كند  خواهى  معذرت  بايد  كه  است  آمريكا 
تغيير شرايط و باز كردن راه عادى سازى روابط با 
ايران پيشقدم شود و در سياست هاى جارى خود 
واقع  عالم  در  اما  كند.  نظر  تجديد  بنيادين  طور  به 
هرگونه سازش و تغييرى در سياست آمريكا در قبال 
جمهورى اسالمى و بهبود مناسبات بين آنها در گرو 

عقب نشينى بيشتر جمهورى اسالمى است. 
رژيم هر چند بخواهد سازش احتمالى با آمريكا را 
نشانه اقتدار، و يك پيروزى براى خود و مردم ايران 
تلقى كند اما مردمى كه عواقب و پيامد هاى ويرانگر 
سياست تقابل ارتجاعى جمهورى اسالمى با ارتجاع 
امپرياليستى آمريكا بر سر برنامه هاى هسته اى اين 
رژيم را تجربه كرده اند، ناتوانى و ياس و استيصال 
رژيم در تداوم اين بحران را دستاورد مبارزات خود 
مى دانند، و با روحيه اى تعرضى تر به مبارزه عليه 
رژيم ادامه مى دهند. سركار آمدن اوباما موقعيت را 

براى جمهورى اسالمى دشوارتر كرده است.

جهان امروز: با توجه به مجموعه صحبت هايى 
اولويت هاى  و  ها  جهت گيرى  كرديد  كه 

فعاليت حزب را چگونه مى بينيد؟

انقالب  يك  خواهان  ما  ببينيد  مازوجى:  صالح 
كارگرى هستيم، تالش و مبارزه براى سازمان دادن 
انقالب كارگرى و شكل دادن به آلترناتيو حكومت 
حزب  فعاليت هاى  و  حركت  نماى  قطب  كارگرى 

طبقه  جانب  از  سياسى  قدرت  تصرف  باشد.  مى 
يك  نهادن  بنا  ملزومات  و  ها  شرط  پيش  از  كارگر 
ماهيت  استراتژى  اين  است.  سوسياليستى  جامعه 
را  ما  هاى  تاكتيك  و  سياست  گيرى ها،  جهت 
سازمان  با  جز  كارگرى  انقالب  كند.  مى  روشن 
دادن طبقه كارگر در تشكل هاى توده اى و طبقاتى 
آنهم  خود  كمونيستى  حزب  در  آن  يابى  تشكل  و 
ما  براى  شود.  نمى  پا  بر  اجتماعى  مقياس  يك  در 
طبقاتى  مفهومى  نيز  اسالمى  جمهورى  سرنگونى 
وجه  رو  همين  از  و  رژيمى  ضد  صرفا  نه  و  دارد 
جدائى ناپذيرى از پيشروى انقالب كارگرى است. 
اينها همه يك كار عظيم اجتماعى است. تازه مسئله 
تنها آگاه كردن و سازمان دادن كارگران نيست بايد 
انقالب  اى  توده  و  اجتماعى  پايگاه  كه  كرد  تالش 
اين  براى  داد،  گسترش  بيشتر  چه  هر  را  كارگرى 
و  انقالبى  هاى  جنبش  ديگر  كه  است  الزم  منظور 
كردستان،  انقالبى  جنبش  زنان،  جنبش  دمكراتيك، 
جنبش دانشجويى با اهداف كارگران همراه شوند و 
رسيدن به اهداف و مطالباتشان را در گرو پيشروى 

جنبش كارگرى بدانند.
فعاليت براى به پيروزى رساندن انقالب كارگرى در 
عين حال تالش بى وقفه اى هم براى بهبود شرايط 
توده هاى  و  كارگران  است.  امروز  زندگى  و  كار 
بنيادى  تحول  و  انقالب  انتظار  به  توانند  نمى  مردم 
مشقات زندگى امروز خود را فراموش كنند. از اين 
رو تالش ما براى بنا نهادن يك جامعه سوسياليستى 
بايستى گام به گام زندگى را براى توده هاى مردم 
در همين نظام سرمايه دارى حاكم هم آسان تر كند. 

اينها همه كارهاى عظيم اجتماعى از ما مى طلبد.
با توجه به اين جهت گيرى هاى عمومى كه حزب 
پلنوم  همين  در  و  خود  هاى  پلنوم  و  ها  كنگره  در 
اخير هم بتفصيل در مورد آنها صحبت كرده است، 
اولويت هاى ما در اين دوره نيز  يكى از مهمترين 
گسترش نفوذ و تشكيالت حزب در ميان كارگران 
است. يعنى حزب بايد با گسترش تشكيالت حزبى 
جاى پاى محكمى در ميان طبقه كارگر پيدا كند و به 
ابزار مؤثر اين طبقه در جدال هاى سياسى و طبقاتى 
اين  در  كومه له  تلويزيون  شود.  تبديل  جامعه  اين 
اهداف  شناساندن  در  انكارى  قابل  غير  نقش  سالها 
حزب و فراهم كردن زمينه مناسب تر براى گسترش 
تشكيالت حزب در ميان كارگران فراهم آورده است. 
اما واقعيت اين است كه ما نه در كردستان كه در آن 
كومه له از نفوذ اجتماعى وسيعى برخوردار است، و 
نه در سطح سراسرى كه گسترش نفوذ حزب قابل 
مالحظه است نتوانسته ايم به همه اين نفوذ و اعتبار 
اجتماعى تعين تشكيالتى و حزبى بدهيم. بنا براين 
تالش براى گسترش و تحكيم تشكيالت حزبى در 

داخل از مهمترين اولويت هاى ماست.
يكى ديگر از اولويت هاى فعاليت ما بايد تضمين 
برنامه هاى  كيفى  و  كمى  ارتقاى  و  ادامه كارى 
له  كومه  تلويزيون  چه  اگر  باشد.  كومه له  تلويزيون 
هيچگاه نمى تواند نقشى كه فعالين حزب در داخل 
ايران بعهده دارند را ايفا كند، اما يكى از كانال هاى 
مهم ارتباطى ما با مردم است. اين تلويزيون از روزى 
محسوسى  هاى  پيشرفت  تاكنون  شده  احداث  كه 
صورت  بكندى  پيشروى  اين  روند  اما  است.  كرده 

گرفته است. بايد سعى كرد كه اين روند را تسريع 
كرد. بخش زيادى از اين كمبودها با مشكالت مالى 
براى  كه  اهدافى  با  كومه له  تلويزيون  دارد.  ارتباط 
خود تعريف كرده است، فقط تعداد معدودى كادر 
حرفه اى دارد. براى گسترش و ارتقاى برنامه هاى 
تلويزيون كومه له بايد تالش كرد كه دايره همكاران 
حزب  اعضاى  و  كادرها  شود.  تر  وسيع  تلويزيون 
در كشورهاى مختلف الزم است بار ديگر امكانات 
و  محل  در  استوديو  از  استفاده  يا  و  احداث  فنى 
را  تلويزيونى  برنامه هاى  تهيه  در  بيشتر  مشاركت 
در دستور كار و بررسى خود قرار دهند. تلويزيون 
و  تدارک  طرف  به  است  الزم  همچنين  كومه له 
مردم  طريق  اين  از  تا  برود  زنده  برنامه هاى  پخش 
بتوانند ايده ها نظرات و انتقادات خود را از همين 

كانال مطرح كنند.
ها  اولويت  اين  بر  كردن  تاكيد  كه  است  روشن 
بهيچوجه از اهميت پيشبرد نقشه مند وجوه ديگر 

فعاليت هاى حزب كم نمى كند.
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جمهورى  تبهكاران  دسته  سر  اى  خامنه  اينكه  با 
بود:  گفته  انتخاباتى  تبليغات  با  ارتباط  در  اسالمى 
كند»،  مى  مختل  را  نظام  كار  هنگام  زود  «تبليغات 
انتخابات  مضحكه  معركه گيران  قبل  ها  ماه  از  اما 
از طريق نوچه ها و ميدياى دم دستشان ساز بازار 
مى خواهند  و  كرده اند  كوک  را  نمايش  اين  گرمى 
بعد از يك دور بازار گرمى و مظنه كردن دوجينى 
از  ميلياردرها،  و  قاتالن  خداشناس،  سالوسان  از 
ميانشان چند عمامه دار و چند بى كاله را به عنوان 
گزينه هاى مطلوب پشت ويترين بگذارند تا مردم 

بيايند و خوب خوبان شان را برگزينند.
و  كرده  نويسى  اسم  رسما  كروبى  مهدى  تاكنون 
كروبى  آخوند  است.  كرده  اعالم  را  خود  نامزدى 
به  اش  روزنامه  و  تبليغى  تيم  با  ديگران  از  زودتر 
ميدان آمده است تا هر طور شده به كمك حزبش 
و روزنامه اش "اعتماد ملى" مردم را حول پالتفرم 

انتخاباتى اش جلب كند.
با  همزمان  هم  فعلى  مجلس  رئيس  الريجانى 
ابتكار  گرفتن  بدست  با  نشده  اعالم  اما  كروبى 
برپايى «همايش سى سال قانونگذارى و نظارت» و 
گردآورى صاحب منصبان قديم و جديد حاكميت 
وحدت  دولت  طرح  از  دفاع  و  مجلس  سقف  زير 
را  اش  بهره  خود  بوقت  تا  داد  نشان  خودى  ملى 

بگيرد. ايشان فعال ساكت است.
ناطق نورى رئيس مجلس چهارم و پنجم مجلس و 
رئيس كنونى دفتر ويژه بازرسى خامنه اى و عضو 
از  يكى  بعنوان  نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع 
چهره هاى مطرح اصولگرايان و مبتكر طرح "دولت 
وحدت ملى" در عرصه جنجال هاى انتخاباتى كمتر 
به  را  خود  وفادارى  هرازگاهى  اما  آيد،  مى  بچشم 

اصولگرايى اعالم مى كند.
ملى  وحدت  طرح  به  جواب  در  نورى  ناطق 
كردم  مطرح  را  طرح  اين  كه  وقتى  «من  مى گويد: 
ديدم كه دوزارى ها نيفتاده است و هر كسى آتش 
آن را براى نان خودش مى خواهد و مى خواهد بهره 
بردارى سياسى كند؛ من هم فتيله را كشيدم پايين و 

اين بحث در نطفه خفه شد.»
سيد خندان هم كه اساسا قوت قلبش را از اين و آن 
مى گيرد، بعد از كلى ادا و اطوار ريختن و كرشمه 
آخوندى با احتياط به ميدان آمده است تا اگر اوضاع 
و  برود  منبر  روى  ديد،  مراد  وفق  بر  را  احوال  و 
را ترويج كند  پروژه "اصالحات به روز شده اش" 
و يك دور ديگر روى موج توهم مردم سوار شود 
نژاد  احمدى  اينكه  به  علم  با  ايشان  براند.  حكم  و 
خراب كرده و همه چيز را بهم ريخته است، خيال 
دارد يك بار ديگر باب گفتگوى تمدن ها را بگشايد 

و اصالحات كند. 
رسمى  اعالم  از  خاتمى  تاكنونى  كردن  هن  و  هن 
و  سياسى  فروتنى  سر  از  نه  خود،  كانديداتورى 
بى اشتهايى به كسب قدرت سياسى است. او كارنامه 

جدى  موانعى  و  سر  پشت  را  اى  خورده  شكست 
پيش رو دارد كه به هيچ رو قادر به رفع و رجوع 
آنها نيست و مردم نيز آن مردم ده دوازده سال پيش 
نيستند كه وعده و عيدهاى دوباره ايشان و آه و ناله 
كردن هاى شان را برتابند. خاتمى اينها را مى داند. او 
مى داند كه گذشت آن دورانى كه بتوان مردم را در 
هاله اى از توهم حبس كرد و توقع زنان را با حضور 
در  كواليى  الهه  و  عبادى  شيرين  چون  هايى  خانم 
و  سوسياليست  دانشجويان  انتظار  و  زنان،  محافل 
آزادى خواه و برابرى طلب را از كانال دفتر تحكيم 

وحدت به بى راهه كشاند و بى جواب بگذارد. 
امروز هركسى كه برمسند رياست جمهورى بنشيند 
و  راديكال  دانشجوى  و  معترض  كارگر  براى  بايد 
بحران  و  اجتماعى  اقشار  كل  و  طلب  تساوى  زن 
و  خارجى  ديپلوماسى  اى،  هسته  بحران  اقتصادى، 
مجموعه اى از مسائل؛ برنامه مؤثر و قابل اجرا داشته 
باشد. خاتمى اينها را مى داند. اين را هم مى داند كه  
وى نه مرد اين كار است و نه رسالتش را دارد. همه 
رسالت اصالح طلبى او اين است كه بستر سود دهى 
سرمايه را هموارتر سازد و بس. چيزى كه بورژوازى 

امروز ايران قويًا طالب آن است. 
دولت  جهان،  طبعا  و  ايران  نظربورژوازى  از  ظاهرا 
احمدى نژاد بى كفايتى خود را نشان داده است و در 
پى آلترناتيو مطلوب ترى هستند و گزينه بهترى هم 
جز علم كردن دوباره اصالح طلبان پيش رو ندارند. 
اصالح طلبان هم اين را دريافته اند و مى خواهند 
از  مانع  شده  هرطور  و  ندهند  دست  از  را  فرصت 
انتخاب مجدد احمدى نژاد يا ديگر هم جناحى هاى 

او شوند. 
خود  جبهه  تقويت  براى  طلبان  اصالح  اينبار 
مى كوشند چهره هايى را با خود همراه كنند كه به 
اعتبار پيشينه صدارتشان در دوره هاى گذشته، كمتر 
براى  موجبى  و  برانگيزد  را  اصولگرايان  حساسيت 
رد صالحيت شان از فيلتر هاى تصفيه، نباشد. آنها 
توانسته اند از ميان اين چهره ها مير حسين موسوى 
جمهورى  حاكميت  اول  دهه  وزير  نخست   آخرين 
همراه  سياسى  سكوت  دهه  دو  از  بعد  را  اسالمى 
در  كه  هم  موسوى  حسين  مير  جناب  كنند.  خود 
زمان جنگ 8 ساله با عراق، رئيس دولت وقت بود؛ 
"اقتصاد  برنامه  شد  الزم  اگر  تا  برآورده  سر  دوباره 

جنگى اش" را پياده كند.
اين روزها كه نام ميرحسين موسوى به عنوان گزينه 
تازه به ميدان آمده طيف اصالح  طلبان، تيتر رسانه ها 
نفرى  دو  مطرح  جمع  به  نيز  او  عمال  است؛  شده 
اضافه  طلبان،  اصالح   اردوگاه  از  كروبى  و  خاتمى 
شده است. موسوى از سوى گروه ملى- مذهبى ها 
هم كه خود شانسى براى رد شدن از صافى شوراى 
است.  گرفته  قرار  حمايت  مورد  ندارند،  را  نگهبان 
از  هم  هشتم  و  هفتم  هاى  دوره  در  گروه  (اين 

كانديداتورى اصالح  طلبان حمايت كرده بودند.)

خاتمى براى معرفى بيشتر موسوى كه چندان براى 
همطراز  و  همتا  براى  و  نيست  شناخته  جوان  نسل 
كردن او با خودش، اين همراهى موسوى در ركاب 
اظهاراتش،  از  يكى  در  را  اى  حرفه  طلبان  اصالح 
جناب  يا  آيم  مى  من  «يا  كند:  مى  اعالم  طور  اين 
ماه  بهمن  جمعه 11  البته روز  موسوى.»  ميرحسين 
در  جمع خانواده شهدا در بخشى از سخنانش گفته 
آقاى  جناب  يا  آيم  مى  من  يا  گفتم  «اينكه  است: 
مهندس موسوى، به خاطر اين بود كه همين احساس 
مى كند:  اضافه  و  ديدم.»  هم  ايشان  در  را  مشترک 
با  را  كشور  بيايد،  بخواهد  موسوى  مهندس  «اگر 
توجه به جهت گيرى ها و ارزش  هاى اصيل و البته 
يكبار  باالخره  و  كرد.»  خواهند  اداره  روز  تحوالت 
ديگر از سر بى اعتماد به نفسى و ضمن نان قرض 
مى گويد:  خود،  نرخ  بردن  باال  و  همتايش  به  دادن 
«به داليل مختلف ترجيح مى دادم و مى دهم آقاى 
مهندس موسوى بيايد. احساس مى كنم تنگ نظرى 
ها و مشكالتى كه وجود دارد در مقابل بنده زيادتر 
مردم  هزينه  من  آمدن  با  ترسم  مى  و  بود  خواهد 

افزايش يابد.»
بنظر مى رسد كه اينها در توافقاتى كه با هم كرده 
كل  و  بينند.  نمى  خود  بين  رقابت  براى  جايى  اند 
طيف اصالح طلبان هم اين بازى يا من مى آيم يا او 
مى آيد، و مى آيم و نمى آيم هاى خاتمى را خوش 
دارند و به خيالشان باين ترتيب آراء بيشترى از مردم 
پيش خريد مى كنند. آنها بهر ترتيب كه بتوانند آراء 
و  بشكنند،  را  نژاد  احمدى  آراء  بويژه  اصولگرايان 
اصولگرايان  چنگ  از  را  جمهورى  رياست  پست 

ِ درآورند به هدف خود رسيده اند.
در جبهه مخالف اصالح طلبان، همقطاران احمدى 
پشتوانه  به  وى  بسيجى  خواهران  و  برادران  و  نژاد 
هر  از  "رهبر"  مستقيم  غير  و  مستقيم  هاى  حمايت 
احمدى  نشاندن  مطلوب  و  محبوب  براى  امكانى 
نژاد و سياست هاى حكومتى و دولتى اش استفاده  

مى برند. 
با  گرد،  خيابان  هاى  بسيجى  و  پاسدار  برادران 
خداى شان و امام شان و رهبرشان عهد كرده اند كه 
هر طور شده برادر احمدى نژاد را از صندوق هاى 
آنقدر  نژاد  احمدى  بيچاره  اما  كشند،  بيرون  رأى 
خراب كرده كه جز با يك سازماندهى وسيع تقلب 
انتخاباتى توسط وزارت اطالعات و چند وزارتخانه 
ديگر، نمى توان ايشان را از ميان صندوق هاى رأى 
بخش  اميد  هم  آنقدرها  كه  كارى  كشيد.  بيرون 
نيست. بعيد هم به نظر مى رسد كه خودش تا بحال 
هيچ پيام اميد بخشى از چاه جمكران و حضرت بقيه 

اله شنيده باشد.
اصولگرايان  جناح  درونى  اختالفات  اينكه  گو 
بارزترين  در  و  طوالنى  پروسه  يك  در  و  باالست 

تند  هاى  اصطكاک  در  را  خود  شكلش 
دولت و مجلس بروز داده است با اينحال 

عطا خلقى

پاسخ توده مردم به مضحكه انتخابات نه است!
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برگزارى  آستانه  در  و  مقطع  اين  در 
كمپين هاى تبليغى انتخابات، سعى مى شود 
ابعاد اين تنش ها كمتر بچشم بخورند. تا 

از رقبايشان رودست نخورند.
از وقتى كه زمزمه به ميدان آمدن خاتمى و ميرحسين 
موسوى به گوش ها رسيده اند، اصولگرايان هم به 
صرافت اين افتاده اند تا محض احتياط كانديداهاى 
ديگرى هم دم دست داشته باشند تا بموقع علم شان 
ارائه  را  تركيبى"  "طرح  اند  كرده  سعى  آنها  كنند. 
هاى  رقابت  دامنه  افزايش  نشانه  نوعى  به  كه  دهند 
انتخاباتى سال آينده است. رقابتى كه در بين خود 
اصولگرايان مجلس، از شكاف نسبى در خصوص 
اين  در  كند.  مى  حكايت  واحد  كانديداى  بر  نظر 
رابطه على مطهرى چهره شاخص و عضو مركزى 
شوراى اصولگرايان مجلس هشتم، از نامزدى على 
اكبر واليتى براى انتخابات رياست جمهورى آينده 
اول  معاون  عنوان  به  قاليباف  باقر  محمد  حضور  و 
وى خبر مى دهد. او البته تاكيد مى كند: «در صورت 
حضور يكى از دو كانديداى مطرح اصالح طلبان، 
يعنى آقايان سيد محمد خاتمى و ميرحسين موسوى 
احمدى  محمود  و  كرده  نظر  صرف  خود  تز  از  ما 
خواهيم  معرفى  خود  واحد  نامزد  عنوان  به  را  نژاد 
نمايندگان  «عمده  است:  گفته  همچنين  او  كرد.» 
اصولگراى مجلس از عملكرد محمود احمدى نژاد 
راضى هستند و اعتقاد دارند كه رئيس دولت دهم 

باز هم شخص احمدى نژاد است.»
اصولگرايان  نماينده  اين  ادعاى  اينكه  از  صرفنظر 
در مجلس، چقدر واقعى است؛ ابقاى احمدى نژاد 
اى  خامنه  خواست  جمهورى  رياست  پست  در 
به  هم  نژاد  احمدى  گرمى  پشت  همه  و  است  هم 

حضرت شان است!
نرمش  شويم  مى  نزديكتر  انتخابات  زمان  به  هرچه 
نقد منتقدان درونى جناح اصولگرا بر احمدى نژاد 
سر  بر  توافق  و  وحدت  برموضوع  تاكيد  و  بيشتر 
يك نامزد مشترک براى انتخابات رياست جمهورى 

بيشتر مى شود.
حزب  دبيركل  حبيبى،  نبى  محمد  رابطه،  اين  در 
مؤتلفه اسالمى گفته است: «اصولگرايان قصد دارند 
از طريق وحدت با يكديگر با يك نامزد وارد رقابت  

انتخاباتى شوند.» 
انتخابات  صحنه  در  خاتمى  حضور  اندازه  هر  به 
بيشتر مى شود و به ميدان آمدن موسوى جدى تر 
مطرح مى گردد، و جبهه موسوم به دو خردادى ها 
آرايش جدى ترى به خود مى گيرد، و گروه هاى 
بيشترى از اصالح  طلبان حمايت خود را از نامزدى 
خاتمى و موسوى اعالم ميكنند، اصولگرايان مجبور 
سر  پشت  اختالف،  از  درجه  هر  عليرغم  اند  شده 
احمدى نژاد قرار گيرند و كمتر به چهره هايى چون 

واليتى و قاليباف و الريجانى فكر كنند.
***

رقبايش  دل  در  بزرگى  اميد  نژاد،  احمدى  نااميدى 
و بيشتر از همه در دل اصالح طلبان كاشته است. 
خيلى هايشان از جمله آقاى خاتمى تا حدودى دو 
را  اوليه  هاى  شروط  و  شرط  و  ريخته  هايش  دلى 
هم كنار گذاشته است و شال و كاله كرده و دستى 
محافل  و  مجامع  در  و  كشيده  اش  عمامه  و  عبا  به 

قد  تمام  و  قد  نيم  عكس هاى  با  و  مى شود  ظاهر 
خطاب  و  مى شود  ظاهر  ها  دوربين  برابر  در  خود 
به رقبايش مى گويد كه «با برنامه روشن بيايند.» و 
خطاب به مردم هم مى گويد: «درست است كه مردم 
با مشكالت زيادى روبرو هستند ولى نبايد مأيوس 
شوند بلكه باز هم مى توان در كشور رونق ايجاد 
كرد و در همه زمينه ها اميدوار بود. پس مردم بدانند 
كه رأى شان اثر گذار است و حضور با شكوه مردم 

در انتخابات بسيار مهم است.»
خاتمى اين روزها بيشتر از پيش اميدوار است بار 
ديگر بر مسند صدارت بنشيند، و نتايج نظرسنجى  هاى 

تا كنونى بر اميدوارى اش افزوده است. 
بنا به نظر سنجى هايى كه توسط وزارت اطالعات، 
محبويت  درباره  كه  آزاد  دانشگاه  و  سيما  و  صدا 
جمهورى  رياست  انتخابات  احتمالى  نامزدهاى 
انجام شده است، خاتمى با فاصله زيادى با ديگران، 
در باالى فهرست قرار دارد. نسبت آراء خاتمى به 
در  و  يك  به  دو  كشور،  كل  در  نژاد  احمدى   آراء 
تهران سه به يك است. محبوبيت ميرحسين موسوى 
كه احتمال دارد از سوى اصالح طلبان نامزد رياست 
جمهورى شود، پايين  تر از محبوبيت خاتمى بوده 

است. 
هاى  گروه  از  بسيارى  حمايت  خاتمى  اكنون  هم 
اصالح طلب را از اصلى ترين آنها كه جبهه مشاركت 
باشد تا مجمع روحانيون مبارز و مجاهدين انقالب 

و حزب همبستگى و... را پشت سر دارد.
رقابت  ميدان  در  خاتمى  حضور  كه  هراندازه  به 
در  مطرح  كمتر  نامزدهاى  تمايل  يابد  مى  قطعيت 
اين ميدان، كمتر مى شود. محمد باقر قاليباف گفته 
است: «در صورت كانديداتورى خاتمى، او به ميدان 

نمى آيد.» 
محمد باقر قاليباف در گفتگوهاى خود با برخى از 
نورى  ناطق  و  الريجانى  على  همچون  اصولگرايان 
تاكيد كرده است كه: «صرفا درصورتى وارد عرصه 
رقابت ها مى شود كه از يك حمايت جدى در ميان 
اصولگرايان در برابر احمدى  نژاد برخوردار باشد؛ و 
در صورتى كه شانس پيروزى او از احتمال بااليى 
عرصه  اين  به  ورود  به  تمايلى  نباشد  برخوردار 

ندارد.»
و  برداشته  ترک  خاتمى  آقاى  ترديد هاى  كه  اكنون 
جدى تر احراز پست رياست جمهورى را مد نظر 
دارد از هم اكنون صريح و بى پرده به مردم مى گويد: 
توقع بى جا نداشته باشيد! من اگر بيايم همين است 
كه هست منهاى احمدى نژاد. او مى گويد: «انتخابات 
آينده بزنگاه مهمى است، كسانى كه مى آيند بايد با 
برنامه روشن با لحاظ كردن سند چشم انداز و قانون 
براى  جايى  بى  توقعات  اينكه  نه   و  بيايند  اساسى 
مردم ايجاد كنند كه يك شبه   مى توان تمام مشكال ت 

فعلى را حل كرد.» 
آيا خاتمى صريح تر از اين مى توانست به مردم بگويد 
و  خانه هايتان  برگرديد  و  بدهيد  را  تان  رأى  بياييد 

توقع بى جا هم نداشته باشيد؟! 
مردم مستقل از اينكه بورژوازى ايران از درون اين 
صندوق هاى بى اعتبار نمايش انتخاباتى چه كسى 
را بيرون مى كشند و براى چهار سال ديگر بر مسند 
صدارت مى نشانند و به مردم تحميل مى كنند، قبل از 

اينكه آراء مخدوش كانديداها را شمارش كنند؛ بايد 
با تحريم انتخابات، با بهم ريختن شوهاى انتخاباتى، 
با بهم ريختن بساط انتخابات، عمال نامشروع بودن 

و مسخره بودن آن را به جهانيان اعالم كنند.
بيش  كه  اند  كرده  اعالم  جا  همه  رژيم  كارگزاران 
دادن  رأى  شرط  واجد  كه  مردمى  درصد   50 از 
هاى  "رأى  را  آنها  آراء  و  دهند  نمى  رأى  هستند 
اين  روى  طلبان  اصالح   اند.  ناميده  خاموش" 
مى  آنها  اند.  كرده  باز  حساب  خاموش  هاى  رأى 
خواهند روى امواج نفرتى كه مردم از احمدى نژاد 
و  وعده  با  و  شوند  سوار  دارند  سياست هايش  و 
وعيد هاى مردم پسندى رأى هاى خاموش را به نفع 

خود در صندوق ها ببينند.
واقعيت اين است كه اين رأى هاى خاموش به زنان 
كه  اند  متعلق  طلبى  حق  و  خواه  آزادى  مردان  و 
مى خواهند سر به تن اين رژيم جنايتكار ضد انسان 
از  يك  هر  صاحبان  نماند.  انسانى،  حقوق  ضد  و 
مسئول  و  آگاه  هاى  انسان  خاموش  هاى  رأى  اين 
آزادى،  كرامت،  حرمت،  كه  هستند  شرافتمندى  و 
زندگى، رفاه، آسايش، امنيت، و... را حقوق انسانى 
اين  سيطره  زير  كه  مى دانند  شان  همنوعان  و  خود 

رژيم و اين حكومت لگدمال شده اند. 
الزم است صاحبان همين رأى هاى خاموش از هر 
كنند  مجاب  را  شان  اطرافيان  توانند  مى  كه  طريق 
كه هم رأى شان شوند و درصد آرا خاموش را به 
غيراز  به  كه  جايى  تا  برسانند.  ممكن  حد  باالترين 
و  بازارى  حاجى  و  خوان  روضه  و  آخوند  مشتى 
پولدار و آن مشت اجير و مزدورى كه سر در توبره 
ارگان هاى منفور اين رژيم دارند و مزدورند، احدى 
از خيل كارگر و زحمتكش و تهيدست و انسان هاى 

شرافتمند اين جامعه، پاى صندوق هاى رأى نرود!
 ***

ظاهرا رفتن احمدى نژاد، (اگر تقلبات سازمان يافته 
وسيعى در كار نباشد) از احتماالت جدى است. اما 
آيا مردم با رفتن احمدى نژاد و در جريان دست به 

دست شدن دولت، ساكت مى نشينند؟!
و  شد  خواهند  متوهم  رژيم  ترفند  اين  به  مردم  آيا 
هر  يا  و  طلب  اصالح  چهرهاى  به  بينى  خوش  با 
و  مى نگرند  و  انديشند  مى  رژيم  ديگر  آلترناتيو 
جنايتكار  كشيدن  بيرون  براى  اينبار  و  ديگر  يكبار 
از  اسالمى  جمهورى  جنايتكاران  فوج  از  ديگرى 
شركت  انتخابات  درمضحكه  رأى،  صندوق هاى 
ديگر  گام  يك  شان  بزرگ  نه  با  يا  كرد؟!  خواهند 
خود را به روز سرنگونى و گور سپارى اين رژيم 

نزديكتر خواهند كرد؟! 
ديكتاتورى  ضرب  زير  هم  قدر  هر  مردم  قطعا 
را  خود  راى  اختيار  باشند،  كرده  خم  قد  حكومتى 
و  رژيم  اين  به  شان  رأى  با  خواهند  نمى  و  دارند 

نمايندگانش مشروعيت بخشند. 
و  دم  مزدور  و  خوار  جيره  كه  آنهايى  بى گمان 
در  دست  و  اند  تحميق  و  سركوب  هاى  دستگاه 
توبره صدقات اين رژيم دارند، سعى خواهند كرد 
حتى  نگهدارند.  گرم  را  انتخاباتى  نمايش  بساط 
ممكن است عده اى از مردم شريف كوچه و بازار 

در  را  شان  نان  و  كارشان  رژيم  كه  هم 
بروند،  رأى  هاى  صندوق  پاى  دارد،  گرو 



اما بطور قطع توده وسيعى از مردم به 
و  ريشدار  كانديداتورهاى  همه  ريش 
بى ريش مى خندند و پاى صندوق هاى 

رأى نخواهند رفت. بايد هم نروند. 
هر  انتخابات،  مضحكه  اندازى  راه  آستانه  در 
انسانى كه از خشونت و سركوب اين رژيم در 
گرفتن  هيچ  به  از  كه  انسانى  هر  است،  عذاب 
كه  انسانى  هر  مى برد،  رنج  زنان  انسانى  حقوق 
اعتراض  خفقان  و  سانسور  به  اى  درجه  هر  به 
و  بيكار  و  گرسنه  و  فقير  كه  انسانى  هر  دارد، 
كه  انسانى  هر  است،  درمان  و  دوا  بى  و  بيمار 
را  پيشرفته  جوامع  هاى  انسان  زندگى  آرزوى 
دارد، بايد اطرافيانش را تشويق كند كه در اين 
نمايش مسخره كه رأى و اراده انسان ها به هيچ 
هر  به  كه  نكنند  شركت  تنها  نه  ميشود؛  گرفته 

شكلى كه در توان دارند بهم اش ريزند. 
كى  و  ماند  مى  كى  اينكه  از  مستقل  بايد  مردم 
مى رود و كى مى آيد، با تحريم انتخابات و بهم 
ريختن بساط آن، يك گام بزرگ رژيم جنايتكار 
جمهورى اسالمى را به عقب برانند و يك گام 

بزرگ خود را به سرنگونى آن نزديكتر كنند. 
توده وسيعى از مردم مبارز كرستان در طول سه 
اسالمى  جمهورى  جنايتكارانه  حاكميت  دهه 
سخره  به  را  انتخاباتى  چنين  بساط  همواره 
گرفته اند و از دو رأى آرى و نه خود وسيعا نه 
را به جمهورى اسالمى هديه داده اند. قطعا نه 
اينبار مردم مبارز كردستان بزرگتر خواهد بود و 
انتظار دارند مردم ديگر مناطق هم همصدا و هم 

رأى شان شوند. 
دور  فرمايشى  انتخابات  تحريم  با  رابطه  در 
و  ها  كمونيست  جمهورى،  رياست  آتى 
جنبش  و  زنان  جنبش  فعاالن  كارگرى،  فعاالن 
الزم  اجتماعى،  جنبش هاى  ديگر  و  دانشجويى 
و  آحاد  هاى  پراكنى  توهم  افشاى  در  است 
احزاب و جرياناتى كه با تبليغات شان مردم را 
به  بخشيدن  مشروعيت  و  دادن  رأى  به  تشويق 

نظام مى كنند، بيشترين نقش را داشته باشند! 
جمهورى  اپوزيسيون  از  طيفى  روزها  اين 
اسالمى، از راست راستش گرفته تا راست هاى 
چپ نما، كه در هيئت احزابى چون جمهورى 
اكثريت  فدائيان  و  طلبان  سلطنت  و  خواهان 
تحزب  و...  ها  مذهبى  ـ  ملى  و  ها  اى  توده  و 
و  مشروط  مستقيم،  غير  و  مستقيم  اند؛  يافته 
غير مشروط، مردم را فرا مى خوانند تا در اين 
جريانات  اينها  كنند.  شركت  انتخابات  مضحكه 
كنار  در  مناسبتى  به  بار  هر  كه  هستند  رسوايى 
رژيم جنايتكار جمهورى اسالمى و به حمايت 
از وى مى ايستند و بار رسوايى شان را سنگين تر 
مى كنند و برگ ديگرى به كارنامه پر از رسوايى 
خود مى افزايند. نه گفتن به مضحكه انتخابات 
پيشانى  بر  بيشترى  رسوايى  جمهورى،  رياست 

اين شارالتان ها هم نقش مى زند. 
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مجلس  در  بجنورد  نماينده  ثروتي،  موسي  الرضا 
شوراى اسالمى، در گفت  و  گو با خبرنگار "ايلنا"، در 
كردن  هدفمند  اليحه   ماده ى 13  حذف  از  بهمن،   7
ماده    اين  در  نژاد  احمدى  دولت  داد.  خبر  يارانه ها 
كردن  منتفى  و  كار  قانون  ماده ى 41  لغو  خواستار  
اجراى قانون مديريت خدمات كشورى شده بود كه 
مربوط مى شوند به تعيين حداقل دستمزد كارگران و 
كارمندان. تا آنجاكه به متوقف كردن اجراى ماده  41 
قانون كار بر مى گردد قبال رئيس جمهور دولت به 
اصطالح مهرورزى تحت فشار مجامع و تشكل هاى 
اگر  بود.  كرده   نشينى  عقب  اين مورد  در  كارگرى 
سخنان آقاى ثروتى صحت داشته باشد منتفى شدن 
اجراى قانون مربوط به افزايش دستمزد كارمندان نيز 

در حال حاضر واقعيت پيدا كرده است.
در مورد تعداد كارمندان و كاركنان دولت آمارهاى 
و  خبرى  مركز  اميد،  است.  شده  داده  گوناگونى 
 86 بهمن   30 در  خبرى  طى  رسانى،  اطالع  سامانه  
 3 را  مسلح  نيروهاى  شامل  دولت،  كارمندان  تعداد 
تعداد  اين  از  كه  است  كرده  ذكر  نفر  ميليون  نيم  و 
مسلحند.  نيروهاى  ثابت  كادر  نفر  هزار  حدود 500 
را  دولت  كاركنان  و  كارمندان  تعداد  اعتبار  اين  به 
داشت  توجه  بايد  آورد.  حساب  به  ميليون   3 بايد 
و  گاز  نفت،  كارگران  اسالمى  جمهورى  رژيم  كه 
كارمند  نيز  را  نفت  وزارت  استخدامى  پتروشيمى 
به حساب مى آورد. دولت طبق قانون موظف است 
هر سال حقوق اين سه ميليون كارمند را به نسبت 
از  كمتر  حتى  آنرا  سال  هر  اما  دهد،  افزايش  تورم 
در  مثال  براى  نمى دهد.  افزايش  هم  تورم  نصف 
و   18 مركزى  بانك  طرف  از  تورم  ميزان   86 سال 
صد  در   6 دولت  اما  بود،  شده  اعالم  صد  در  نيم 
نيز   87 سال  براى  افزود.  كارمندان  پايه  حقوق  به 

شد  اضافه  پايه شان  حقوق  به  صد  در  كارمندان 10 
را  صد  در   20 باالى  تورم  رسمى  آمار  حاليكه  در 
نشان مى داد. در ضمن بايد توجه داشت از آنجا كه 
مسكن و بعضى كاالهاى اساسى در تعيين تورم به 
جانب  از  شده  اعالم  نرخ  هميشه  نمى آيد،  حساب 
بانك مركزى حدود 15 تا 20 در صد كمتر از ميزان 

تورم واقعى است.
كارمندان هميشه به كمى حقوق پايه و دريافتى هاى 
اشكال  به  اعتراض  اين  داشته اند.  اعتراض  خود 
روزنامه ها،  در  نوشتن  نامه نگارى،  قبيل  از  مختلف 
ديدار با مقامات و اعتصاب و اعتراض خيابانى ادامه 
دولت  كاركنان  و  كارمندان  ميان  در  است.  داشته 
معلمين براى اعتراض به كمى حقوق پايه  و افزايش 
آن به اشكال مبارزه جويانه اى دست زده اند. آنها در 
سالهاى 85 در اعتراض به كمى افزايش حقوق در 
خوددارى  كالس ها  سر  به  رفتن  از  استان  چندين 
كردند و در سال 86 با اعتصاب، تظاهرات ها و نيز با 
تجمع در مقابل مجلس دولت احمدى نژاد را مورد 
اعتراض شديد قرار دادند. آنها در چندين مورد مورد 
حمله  مامورين مسلح جمهورى اسالمى قرار گرفته  
اعتراضات  اين  شدند.  دستگير  اعتراض  رهبران  و 
بر حق در جامعه و در ميان دانش آموزان بيشترين 
پشتيبانى ها را كسب كرد و دولت را  ناچار نمود به 

بعضى از خواست هاى معلمين گردن گذارد.
باالى50  به  آينده  سال  در  تورم  بينى ها  پيش  طبق 
در صد خواهد رسيد. دليلش هم اينست كه بحران 
اقتصادى رژيم، در نتيجه  بحران جهانى سرمايه دارى 
كردن  هدفمند  احتمالى  شدن  پياده  بدليل  نيز  و 
يارانه ها تشديد خواهد شد. افزايش حقوق كارمندان 

بايد با توجه به اين واقعيت انجام گيرد.

عقب نشينى دولت از اجراى بند مربوط
 به افزايش دستمزدها، در “طرح تحول اقتصادى”

حمايت سنديكاى كارگران شركت 
واحد اتوبوسرانى تهران و حومه از 

اعتصاب عمومى در فرانسه               
سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و 
حومه در اطالعيه اى از اعتصاب عمومى در فرانسه 

حمايت كرده است.
در اين اطالعيه آمده است: «در پيكار براى رسيدن به 
زندگى بهتر و شرافتمندانه كه اليق همه كارگران مى 
باشد، اتحاديه هاى كارگرى فرانسه با انتشار اطالعيه 
بيكاران،  بگيران،  حقوق  كارگران،  تمامى  مشتركى 
و  دولتى  بخش  كاركنان  تمامى  و  بازنشستگان 
خصوصى فرانسه را به يك اعتصاب عمومى در 10 

بهمن ماه برابر با 29 ژانويه 2009 فرا خوانده اند.
از جمله خواسته هاى كارگرى در اين فراخوان تامين 
امنيت شغلى، افزايش دستمزد ها و بهبود شرايط كار 

و زندگى كارگران در مراكز دولتى و خصوصى مى 
باشد. حقوقى كه از بديهيات يك زندگى شرافتمندانه 

براى هر انسانى مى باشد
سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و 
حومه حمايت و همبستگى خود را از فراخوان بزرگ 
و كارگرى  هم سرنوشتانش در  كشور  فرانسه اعالم 
و  اتحاد  با  كارگران   همه  است  اميدوار  و  كند  مى 
همبستگى به كليه مطالبات صنفى و به حقشان دست 

پيدا كنند».
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روز جمعه 4 بهمن 1387 روز بزرگداشت خاطره  
كه  است  روزى  اين  بود.  كارگر  طبقه   جانباختگان 
در پنج سال پيش سركوبگران رژيم جهل و سرمايه  
مس  مبارز  و  شجاع  طلب،  حق  كارگران  اسالمى 
خاتون آباد كرمان را از زمين و هوا به گلوله بستند. 
اينها كارگرانى بودند كه همراه اعضاى خانواده هاى 
به  دست  منطقه  آزاده   مردم  از  شمارى  و  خود 
خواست  آن  طى  و  زده   طلبانه  حق  تظاهراتى 
بازگشت به كار را مطرح كرده بودند. در نتيجه  آن 
نفر  دهها  و  باختند  جان  نفر  جنايتكارانه 5  يورش 

زخمى شدند. 
پرسش مهم اينست. چرا رژيم ددمنش اسالمى در 
برابر يك تظاهرات با خواستى محدود چنين واكنش 

ددمنشانه و سركوبگرانه اى از خود نشان داد؟ 
كه  آورد  ياد  به  بايد  سئوال  اين  پاسخ  يافتن  براى 
اصالحات،  جنبش  مقابل  در  كارگر  طبقه   جنبش 
اختيار  در  را  مقننه  و  مجريه  قوه   زمان  آن  در  كه 
كنار  در  بلكه  نشد  توهم  دچار  تنها  نه  داشت، 
مبارزات مطالباتى گسترده و شجاعانه  خود داشت 
افق يك تحرک ضد سرمايه دارى را مى گشود. اين 
و  استثمار  نفس  عليه  خود  دشمنى  داشت  طبقه 
سرمايه دارى و ديكتاتورى مورد نياز آن در سطحى 
اجتماعى بروز مى داد. اين امر جنبش اصالحات را 
تهى  محتوا  از  دوره اى  براى  ايران  بورژوازى  براى 
كرد. آخر قرار بود جنبش اصالحات با تامين آزادى 
براى اقشار گوناگون بورژوازى، حكومتى مستحكم 
براى اين طبقه بسازد كه از طريق آن بتواند جنبش 
كارگرى را از محتواى مبارزاتى و كمونيستى تهى 
نسق  و  نظم  برابر  در  را  كارگر  مرد  و  زن  و  كند 
بورژوائى متوهم و يا الاقل ناچار به سازش سازد. 
و  بستر  اين  بر  داشت  اميد  ايران  سرمايه دار  طبقه  
از  دعوت  نيز  و  كارگران  استثمار  تشديد  طريق  از 
از  اضافى  ارزش  بردن  براى  خارجى  سرمايه هاى 
يك طبقه  ساكت و كم توقع خود را تقويت كرده  و 

در بازار جهانى محلى براى خود دست و پا كند. 
مطالباتى  خواست هاى  كارگرى،  جنبش  تحركات 
جنبش  از  آن  عميق  و  طبقاتى  نقد  باال،  توقعات  با 
اصالحات و رويكرد آن بسوى ضديت با سرمايه  و 
استثمار، بورژوازى ايران را ترساند. گلوله هائى كه 
خانواده هاى  آباد،  خاتون  مس  طلب  حق  كارگران 
از  دفاع  براى  كه  گرفت  هدف  را  آزادگانى  و  آنان 
حقوق حقه  كارگران به تظاهرات آنها پيوسته بودند 
نشانه  اين ترس بود. بورژوازى ايران در اين پروسه 
بود كه زبونانه پشت جنبش اصالحات را خالى كرد 
چكمه   و  خزيد  فقيه  ولى  عباى  زير  به  دوباره  و 

نظاميان و بسيجيان را ليس زد. 
حكومت  براى  جنايتكارانه  تيراندازى  آن  محصول 
اسالمى يك ننگ تاريخى و براى بورژوازى ايران 
يك عقب نشينى بزدالنه بود. اما طبقه  كارگر بدنبال 
اين حادثه ى اسفبار، ضمن ابراز تاسف از به خاک 

افتادن هم طبقه اى هاى خود، عهد و ميثاق تازه كرد 
استقالل  حفظ  مسير  در  قدمهايش  سرعت  بر  تا 
و  سرمايه   با  ضديت  و  خويش  طبقاتى  صفوف 
استبداد حاصل از آن بيافزايد.  در تدوام آن عهد و 
ميثاق  تالش براى برگزارى مراسم مستقل اول ماه 
مه در سال 1883 اتفاق افتاد. تالش براى برگزارى 
داخل  در  و  مستقل  بطور  كارگر  جهانى  روز 
تهديدهاى  و  مخالفت ها  تمام  عليرغم  سقز،  شهر 
نيروهاى امنيتى، گشودن يك جبهه  طبقاتى آشكارا 
جنگجويانه عليه بورژوازى زبون ايران و حكومت 

مرتجع اسالميش بود. 
سوخت گيرى  آباد  خاتون  در  كه  مبارزاتى  قطارى 
سقز  شهر  در  كارگر  طبقه   جهانى  روز  در  و  كرد 
نشان  و  نام  با  رانندگان  امروز  گرفت،  سرعت 
كه  اينست  مشخصه شان  وجه  كه  دارد  بسيارى 
زاويه   از  نه  را  اسالمى  رژيم  انديشند،  مى  جهانى 
فرهنگى، بلكه از زاويه اى طبقاتى ارزيابى مى كنند، 
بر جايگاه واالى طبقه  كارگر در جامعه آگاهى دارند 
از  جسورند.  آرمان هايشان  و  اهداف  پيشبرد  در  و 
كارگرى  جنبش  براى  آنها  ارزشمند  دستآوردهاى 
رزمنده  و  منطقى  كارى  علنى  يك  به  زدن  دست 
است. اين علنى كارى امكانات نيروهاى اطالعاتى 
براى دوختن پاپوش عليه كارگران مبارز را كاهش 
داده و راه را براى به ميدان آمدن تعداد قابل توجهى 
از كارگران زن و مرد به عرصه  فعال مبارزه گشوده 
تشكل  فرهنگ  گسترش  براى  تالش  با  آنها  است. 
پذيرى و تضعيف سركوبگرى عمال آستين ها را باال 
زده و هر جا امكانى بوده تشكل خود را ساخته و 

يا به ايجاد تشكل كمك كرده اند. 
اين فعالين كارگرى در عين شناختن نقطه قوت ها 
رحمند  بى  مبارزاتى  و  سياسى  خود  از  انتقاد  در 
و هر انتقادشان براى گشودن راهى است به جلو. 
بسيار  خم  و  پيچ  طبقاتى  مبارزه   كه  مى دانند  آنها 
دارد و براى هدايت آن بايد روز به روز بر ميزان 
خود  تئوريك   - سياسى  دانش  و  طبقاتى  آگاهى 
بيافزايند. آنها مى كوشند تا در مسير مبارزه  بى امان 
را  خود  متحدين  كرده،  مستحكم  را  خود  صفوف 
به دقت باز شناسند، از عجله كارى بپرهيزند و با 
نمايند.  پيشروى  كارگران  توده ى  ظرفيت  به  اتكا 
جهانى  اقتصادى  بحران  آثار  كه  حال  مى دانند  آنها 
بورژوازى به ايران رسيده و سرمايه داران ايرانى و 
سطح  به  حمله  تشديد  به  كمر  خدمتكارشان  رژيم 
معيشت و دستاوردهاى مبارزاتى كارگران بسته اند 

اين مبارزه ى طبقاتى پيچيده تر هم خواهد شد. 
اين فعالين با دست زدن به مبارزات جسورانه بار 
ديگر نشان داند كه طبقه ى كارگر ياد خانباختگانش، 
و از جمله جانباختگان خاتون آباد، را با تدوام مبارزه 

براى تحقق آرمان و آرزوهايشان گرامى مى دارد. 

گزارشي از برگزاری
 مراسم گراميداشت،
 كارگران جانباخته 

مس خاتون آباد كرمان
 روز، 4 بهمن ماه 1387، كارگران و فعالين كارگرى 
ايجاد  به  كمك  براى  هماهنگى  «كميته  در  متشكل 
سنندج»  زنان  «شوراى  كارگرى»،  هاى  تشكل 
در  مشترک،  اقدامى  در  دانشجويان  از  جمعى  و 
در  آباد،  خاتون  كارگران  كشتار  سالگرد  پنجمين 
دامنه كوه آبيدر سنندج، از ساعت 10/30 صبح تا 

ساعت 12 بعدازظهر دست به تجمع  زدند.

آباد،  خاتون  كارگران  كشتار  يادمان،  داشت  گرامى 
به يك سنت در بين كارگران و فعالين كارگرى در 
داخل و خارج از ايران تبديل شده و در همين راستا 
كارگرى  جنبش  فعالين  روزى  چنين  در  ساله  هر 
خاصى  تجمعات  ممكن  شكل  هر  به  سنندج  در 
و  گرامى  را  جانباخته  عزيزان  ياد  و  سازماندهى  را 
نسبت به اين كشتار و وحشى گرى حاميان سرمايه 

اعتراض مى كنند.
در اين مراسم، ابتدا به ياد تمامى جان باختگان راه 
رهائى يك دقيقه سكوت اعالم شد. در ادامه سرود 
"انترناسيونال" سرود همبستگى جهانى كارگران، با 
همكارى و همراهى جمعى حاضرين اجرا شد. پس 
از آن، شعرى از  ناظم حكمت تحت عنوان  "ارتش 
شركت  از  يكى  توسط  مى رود"  پيش  گرسنگى 
كنندگان تقديم گرديد. سپس نماينده «شوراى زنان» 
بيانيه اى را در ارتباط با كشتار كارگران خاتون آباد 
و  گرفت.   قرار  حاضرين  تائيد  مورد  كه  داد  ارائه 
كارگران  كشتار  با  رابطه  در  اى  قطعنامه  ادامه  در 
خاتون آباد از طرف نماينده «كميته هماهنكى براى 
كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى» قرائت شد كه 
عاميلن  شناسائى  راستاى  در  هايى  خواست  آن  در 
كشتار كارگران خاتون آباد، خواست ايجاد تشكل 
محكوم  و  دربند  كارگرى  فعالين  آزادى  تجمع،  و 
كردن جنگ افروزى مطرح شد و در پايان نماينده 
دانشجويان در محكوم كردن كشتار كارگران خاتون 
آباد و همچنين پافشارى بر همكارى و اتحاد جنبش 

دانشجوئى با جنبش كارگرى مباحثى را ارائه كرد.

كميته هماهنگى 
براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى

4/11/1387

گرامى باد ياد جانباختگان دلير 
طبقه  كارگر در خاتون آباد
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قطعنامه «كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد 
تشكل هاى كارگرى» به مناسبت سالياد كشتار 

كارگران خاتون آباد
كارگران ! هم سرنوشتان!

است.  كرمان  آباد  خاتون  مس  كارگران  كشتار  سالياد  ماه  بهمن   4 امروز 
به  اعتراض  در  آباد   خاتون  مس  كارگران  روزى  چنين  در  پيش  سال  پنج 
سياستهاى كارفرما كه اقدام به اخراج جمعى از آنها و تهديد به اخراج بقيه 
كارگران كرده بود، در حين اعتراض و اعتصاب توسط حاميان سرما يه دارى 
به گلوله بسته شدند. به همين دليل هر ساله در ايران مراسم متعددى به ياد 
كارگران جان باخته بر گزار مى شود. اكنون ما در شرايطى اين روز را گرامى 
مى داريم كه سيستم بورژوازى و سياست نئوليبراليسم اش كه يگانه راه حل 
برون رفت از بحران هاى پيش رو را بازار آزاد مى دانست، باز هم نتوانست 
و  بگذارد  دارى  سرمايه  سيستم  بنيادين  و  ذاتى  هاى  بحران  بر  پوشى  سر 
امروز بيش از هر زمان ديگرى چهره و ماهيت واقعى سر مايه دارى را براى 
چون  مناطقى  كردن  ميليتاريزه  با  دارى  سرمايه  است.  ساخته  عيان  جهانيان 
عراق، افغانستان و راه انداختن جنگ غزه و كشتار هولناک مردم بى دفاع 
كه قربانيان اصلى اين جنگ هستند، مذبوحانه به دنبال راه حل و نجات از 
و  همبستگى  شاهد  ديگرى  زمان   هر  از  بيش  ما  همه  اين  با  است.  بحران 
رشد جنبش هاى طبقاتى و اجتماعى در مقياس جهان گستر هستيم.  ما بر اين 
باوريم كه طبقه  كارگر پيشاهنگ خواست ها و مطالبات بر حق، براى انسانها 
است . طبقه ى كارگر ايران هم با استفاده از تجربيات خويش و به كارگيرى  
آنها بر خواست ها و مطالبات حقه طبقاتى اش پافشارى مى كند و در اين 
مصاف آماده  هرگونه جانفشانى است. بى شك در طول تاريخ مبارزه طبقاتى  
اين اولين بار نيست كه مطالبات كارگران با سبعانه ترين شكل ممكن پاسخ 

داده شده و خيابان ها به خون كارگران گلگون مى شود. 
ما برگزاركنندگان و تجمع كنندگان در اين مراسم، ضمن گراميداشت ياد و 
خاطره كارگران مس خاتون آباد بر خواست هاى خود به شرح ذيل پافشارى 

مى كنيم :
1 - ما خواستار پيگيرد قانونى آمرين و عاملين كشتار كارگران مس خاتون 

آباد هستيم.
و  است  كارگران  اى  پايه  حقوق  جزء  و...  اعتصاب  تجمع،  تشكل،    -  2
هيچ نهاد و مرجعى حق ندارد به بهانه هاى واهى اقدام به پيگرد، مواخذه و 

دستگيرى كارگران و فعالين كارگرى نمايد.
3  - ما مصرانه بر آزادى بى قيد و شرط فعالين جنبش هاى كارگرى، زنان، 
افشين  شرط   و  قيد  بى  آزادى  خواستار  و  كنيم  مى  تاكيد  و...  دانشجويى 
شمس، پدرام نصراللهى، برهان سعيدى، منصور اسانلو، بيژن اميرى، ابراهيم 

مددى، و محسين حكيمى هستيم.
4  - سياست هاى ميليتاريستى، جنگ افروزى، كشتار انسانها، و عاملين به 

راه افتادن جنگ اخير غزه را محكوم مى نمائيم.
كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى
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برگزارى مراسم يادبود كارگران جان باخته 
 مس خاتون آباد در شهر سقز

در روز جمعه 1387/11/4 جمع كثيرى از كارگران شهر سقز در ساعت2/5 بعد 
از ظهر به مناسبت سالگرد حمله  نيروهاى سرمايه به صفوف كارگران خاتون آباد 

مراسمى را در گرامى داشت ياد قربانيان اين فاجعه برگزار كردند.

ابتدا جالل حسينى مجرى برنامه يك دقيقه سكوت را به ياد جان باختگان اين 
حمله ى ددمنشانه ى سرمايه داران به صفوف كارگران خاتون آباد اعالم كرد. اين 
سكوت با يك قطعه شعر از سوى يكى از حاضرين شكسته شد. سپس محمود 

صالحى كه در مراسم حضور داشت، به ايراد سخنرانى پرداخت.
محمود صالحى در بخشى از صحبت هايش خطاب به كارگران و شركت كنندگان 
مس  كارگران  پيش  سال  «چند  كرد:  اشاره  آباد  خاتون  كارگران  يادبود  مراسم 
افراد  حمله   مورد  هوا  و  زمين  از  كار  مطالبه  جرم  به  تنها  كرمان،  آباد  خاتون 
از  را  خود  جان  كارگران  از  نفر  وحشيانه 4  حمله   اين  در  گرفتند.  قرار  مسلح 
دست دادند و ده ها نفر ديگر زخمى و يا دستگير شدند. به دنبال پخش اين خبر 
جنبش كارگرى جهان به حركت درآمد و اين حمله ددمنشانه را محكوم كردند. 
در اين راستا كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد كارگران با فرستادن يك 
هيئت به ايران خواستار رسيدگى به پرونده  قربانيان خاتون آباد شدند. از طرف 
ديگر كارگران ايران هم با اعالم حمايت از خانواده هاى قربانيان خواستار معرفى 
خون  به  شان  دست  كه  عوامل  اين  امروز،  به  تا  اما  شدند.  جنايت  اين  مسببين 
پنجمين  در  امروز  ما  اند.  نشده  معرفى  دادگاهى  هيچ  به  است،  رنگين  كارگران 
سالگرد كارگران خاتون آباد خواستار محاكمه علنى و معرفى اين قاتالن به افكار 

عمومى هستيم».
اين مراسم با بحث آزاد حول مسائل كارگرى در ساعت 5 بعد از ظهر به پايان 

رسيد.
كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى
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 norpardazan@yahoo.com
h.faalin@gmail.com

تماس با تماس با 
 كميته تشكيالت داخل كشور  حزب كمونيست ايران كميته تشكيالت داخل كشور  حزب كمونيست ايران

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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باراک حسين اوباما در روز 20 ژانويه  2009، برابر 
آورد  عمل  به  سوگند  مراسم   ،1387 بهمن  اول  با 
و رسما به عنوان چهل و چهارمين رئيس جمهور 
آمريكا زمام امور را بدست گرفت. از همان ابتداى 
كانديدا شدن رسانه هاى اصلى بورژوازى كوشيدند 
رخسارى انسانى، چهره اى كارآمد و شخصيتى دانا 
از او ترسيم كنند. آنها گفتند كه او بعنوان يك رئيس 
اهل  سياستمدار  يك  مثابه   به  مدارا،  اهل  جمهور 
دموكراتى  مردم  حقوق  از  محافظت  در  همكارى، 
مصمم، و در برابر به اصطالح تروريسم فرمانده اى 
قاطع خواهد بود. رسانه ها نوشتند، تصوير كردند و 
دوستدار  سياه  يك  عنوان  به  اوباما  كه  داشتند  بيان 
و  بود  خواهد  نژادى  تبعيض  عليه  و  نژادها  همه  
از  دفاع  در  زحمتكش  خانواده   يك  فرزند  همچون 
شرايط كار و زندگى مردم كارگر و كسانى خواهد 
كوشيد كه از قبل كار و رنج بازو و مهارت هاى خود 
زندگى مى كنند. ما در اين نوشته كوتاه مى خواهيم 
االصل  آفريقائى  يك  فرزند  اين  كه  بدهيم  نشان 
متوسط الحال و يك مادر كارگر  نه در جهت منافع 

كارگران، بلكه عليه آن عمل خواهد كرد.
بورژوازى آمريكا يك سيستم حكومتى دارد كه به 
هر  در  خارجى  و  داخلى  احوال  و  اوضاع  نسبت 
دوره يكى از احزاب دموكرات يا جمهوريخواه زمام 
امور آن را به دست مى گيرند. ويژگى دستگاه ادارى 
اوباما، بدليل وجود يك بحران عميق و جهانگستر 
نظام سرمايه دارى، اينست كه هم دموكرات هاى عميقا 
دست راستى را در بردارد و هم جمهوريخواهان را. 
همان  گيت،  رابرت  دفاعش،  وزير  مثال  عنوان  به 
فردى  ويژگى  است.  بوش  دبليو  جرج  دفاع  وزير 
رئيس جمهور جديد اينست كه از نژادى است كه 
به واقع مورد نفرت و تحقير سرمايه داران آمريكائى 
است و نيز از طبقه اى برخاسته كه سرمايه داران  فقط 
در حد نيروى توليد كننده  امكانات جايگاهى برايش 

قائلند و بس. 
اينكه نمايندگان با تجربه  بورژوازى راه او را بطرف 
كاخ سفيد هموار كردند، به خاطر اينست كه در او 
اين  در  مى تواند  كه  داده اند  تشخيص  توانائى هايى 
و  سرمايه دار  طبقه   به  وجه  بهترين  به  معين  دوره  
امپرياليسم آمريكا خدمت كند. آنها، او را به هنگام 
و  تفكر  طرز  با  و  شناخته  دانشگاه  در  كردن  كار 
دوره   اين  در  را،  او  شده اند   آشنا  كارش  شيوه ى 
افول قدرت امپرياليستى و اقتصادى آمريكا، بهترين 
گزينه براى مقامى دانسته اند كه توسط دو حزب، دو 
بخش هاى  نماينده   كه  فكر،  اتاق  صدها  و  مجلس 
ارتش  نظير  قدرت  اركان  و  سرمايه  گوناگون 

مى باشند كنترل و هدايت ميشود.
و  دولت ها  اصلى  رسانه هاى  كمك  به  اوباما  امروز 
طبقات بورژوا در جهان، تشكل هاى سازش طبقاتى 
كارگران و حتى چپ هاى غيركارگرى بعنوان نيرويى 
توده هاى  خواست  به  كه  مى شود  و  شده  ترسيم 
در  همكارى  آماده   و  مى كند  توجه  جامعه  محروم 

اولين  كه  است  كسى  او  اتفاقا  است.  جهانى  سطح 
چگونگى  و  ضرورت  مورد  در  را  مهمش  مقاله  
بازسازى سيادت و هژمونى آمريكا در جهان نوشته 
بورژوازى  امپرياليستى  منافع  اصلى  نياز  اين  است. 
آمريكاست. اگر اين طبقه مى خواهد دوران يكه تازى 
كابينه  بوش را رها كند ناشى از شكست هاى سختى 
خورده  اقتصادى  و  نظامى  عرصه ى  در  كه  است 
است، البته اين واقعيتى است كه اوباما بدليل اينكه 
از پدرى سياه و مسلمان و مادرى كارگر زاده شده، 
اميد بسيارى در ميان توده هاى محروم در آفريقا و 
كارگران در آمريكا و كسانى در خاورميانه برانگيخته 
است كه مى كوشند با اتكا به اسالم سياسى مسئله  
فلسطين را حل كنند. اما همه  اين اميدها به نوميدى 
تحميل  كه  شد  نمى توان  منكر  شد.  خواهد  تبديل 
يك سياه به طبقه  سرمايه دار آمريكا تبعاتى دارد كه 
و  تبليغاتى  دستگاه هاى  و  طبقه  اين  اراده   از  خارج 
آموزشى آن عمل خواهند كرد. مثال اين مسئله كه 
سياهان به طرزى گسترده به اين اعتقاد رسيده اند كه 
مى توانند در عرصه  سياست نيز همچون عرصه هاى 
عوامل  براى  زياد  بدرخشند،  ورزش  و  موسيقى 
ترتيب  همين  به  بود.  نخواهد  خوشايند  سرمايه 
ميان  در  نفس  به  اعتماد  تقويت  و  توقع  شدن  پيدا 
آفريقائيان به نفع طبقات سرمايه دار غرب و ميراث 
پدران برده دار آنها نيست. زيرا خودشان و پدرانشان 
صدها سال است قاره  آفريقا را بعنوان مسكن يك 
نژاد پست غارت كرده و در گذشته مردان و زنانشان 
را دزديدند و به طرز جنايتكارانه و با نهايت قساوت 
در مراكز كارى و در خانه ها به كارشان گرفتند و با 
كوچكترين اعتراضى آنها را به حكم خود و بدون 
استفاده از هيچ دادگاهى لينچ كرده، يعنى زجر كش 

نمودند. 

اما در مورد وضع طبقاتى اوباما بايد گفت اينكه او 
در  و  برخاسته  زحمتكش  و  كارگر  مردمى  ميان  از 
خدمت بورژوازى قرار گرفته است. او در سخنرانى 
تحليف گرچه به وضع پدرش اشاره نمود، اما خود 
كوچكترين اشاره اى به نابرابرى طبقاتى در آمريكا 
كسى  رسيدن  نباشند،  هوشيار  كارگران  اگر  نكرد. 
چون اوباما به رياست جمهورى تماما به ضرر طبقه  
اين  براى  متعددى  داليل  كرد.  خواهد  عمل  كارگر 
امر مى توان ذكر كرد و در اينجا فقط به دوتاى آن 

اشاره مى كنيم.
براى  آمريكا  كارگر  طبقه   اصلى  موانع  از  يكى   .1
روياروئى جدى با نظام سرمايه دارى در اين كشور 
صفوف  درون  استثمارى  ضد  گرايش  به  اتكا  عدم 
و  دموكرات  حزب  به  كه  است  توهمى  و  خود 
كارگرى  طبقاتى  سازش  اتحاديه هاى  و  فدراسيون 
دارد. آمدن اوباما اين توهم و عدم اتكا به خود را 
كه  عميقى  بحران  شرايط  در  كرد.  خواهد  تقويت 
شديدتر از همه سرمايه دارى آمريكا را فراگرفته و 
نيز در شرايطى كه زمينه عينى بيش از گذشته براى 

سوسياليسم  پيشروى  و  سرمايه دارى  نظام  انهدام 
اوباما  دولت  راه  به  چشم  كارگران  است،  آماده 
و  كرده  احيا  را  بيكارى  بيمه   مگر  تا  ماند  خواهند 
ايجاد  و  داده  افزايش  را  مداوا  عرصه ى  در  كمك 
كار نمايد. بر پايه ى همين توهم صدها هزار كارگر 
صنايع  و  سازى ها  خودرو  نظير  مدرنى  صنايع  در 
دستمزدها  كاهش  براى  كارفرما  خواست  به  ديگر 
دستگاه  و  دم  كه  اميد  اين  به  داد  خواهند  رضايت 
ضرب  زير  از  را  كاپيتاليستى  اقتصاد  اوباما  ادارى 
ببخشد؛  دوباره  رونق  آن  به  و  بكشد  بيرون  بحران 
همچنان  آمريكائى  بيكار  كارگر  ميليون  ده  از  بيش 
اسير توهمات بورژوائى مانده و چشم براه ايجاد كار 
از طرف دولت اوباما براى پيدا كردن كار و تامين 

گذران خواهند شد.
نديم  و  قديم  از  دارا  طبقات  گوناگون  مكاتب   .2
تا همين دوران جديد كامال قادر بوده و هستند تا 
و  زحمتكش  مردم  دهقان،  طبقات  مستعد  فرزندان 
طبقه  كارگر را بپرورند، در مقام هاى كليدى بگمارند 
تاچر،  مارگارت  گيرند.  كارشان  به  خود  نفع  به  و 
نخست وزير پيشين بريتانيا و رونالد ريگان، رئيس 
جمهور پيشين آمريكا، فرزندان دو دكاندار كوچك 
سياستمداران  ترين  مرتجع  بعنوان  آنها  بودند. 
آمريكا  و  بريتانيا  امپرياليسم  به  را  خدمت  بيشترين 
زحمتكش  خانواده ى  يك  از  نژاد  احمدى  كردند. 
آهنگر است، كه اين چنين در خدمت سرمايه دارى 
عقب افتاده  ايرانى و نظام جهل و سرمايه ى جمهورى 
اسالمى قرار گرفته  است. دوتاى اولى را ليبراليسم 
سرمايه دارى  ارتجاع  دامن  به  اسالم  را  سومى  و 
انداخته است. اوباما نيز دست پخت ليبراليسم است. 
اين وضعيت به بورژوازى امكان مى دهد تا از همان 
اوان كودكى ميليون ها كودک طبقه  كارگر با اين اميد 
واهى پرورش دهند كه دموكراسى و برابرى وجود 
رئيس  يا  و  وزير  نخست  است  ممكن  آنها  و  دارد 

جمهور شوند.
خدمت  در  تماما  اوباما  كه   اينست  آخر  سخن 
عمل  دهقان  و  كارگر  ميلياردها  عليه  است  نظامى 
سال  دهها  كه  است  سيستمى  پرورده ى  او  مى كند؛ 
است بصورت يك مرداب در آمده و روز به روز 
به ميزان گنديدگيش افزوده خواهد شد. كسى نبايد 

توقع داشته باشد كه در مرداب گل برويد. 

اوباما، با ما يا عليه ما؟
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روز 13 ژانويه 2009 بوش، رئيس جمهور آمريكا 
تونى  گردن  به  را  آزادى»  جمهورى  رياست  «مدال 
بلر، نخست وزير پيشين بريتانيا و پيك كنونى غرب 

براى حل مسئله  فلسطين، انداخت. 
مدالى  باالترين  جمهورى»  رياست  آزادى  «مدال 
است كه توسط يك رئيس جمهور به يك فرد غير 
نظامى داده مى شود. اين مدال در سال 1945 توسط 
هارى ترومن، رئيس جمهور وقت آمريكا، وضع شد. 
دليل  وضع مدال اين بود كه چند افراد غير نظامى  
در حين جنگ دوم جهانى با توجه به منافع هيئت 
و  استثنائى  خدماتى  آمريكا  سرمايه داران  و  حاكمه  
از  مى خواست  ترومن  و  بودند  داده   انجام  برجسته 
خدمات آنان تقدير كند. اما او طى فرمانى، كه مدال 
در آن معرفى شد، دايره  عملكرد مدال را گسترش 
غير  افرادى  به  مدال  كه  است  آمده  فرمان  در  داد. 
را  زير  استثنائى  خدمات  كه  مى شود  داده  نظامى 

انجام داده اند:
1. خدمت به "منافع ملى" و "امنيت" اياالت متحده  

آمريكا
2. خدمت به صلح جهانى

3. خدمات فرهنگى و غيره  
مدال ساالنه و توسط رئيس جمهور به افراد منتخب 

داده مى شود.
و  سرمايه دارى  كه  شد  وضع  هنگامى  مدال  اين 
كشور  قدرتمندترين  بعنوان  آمريكا  حاكمه   هيئت 
امپرياليستى پا به عرصه  جهان گذاشته و اين ورود 
و   Hiroshima هيروشيما  اتمى  بمباران  با  را 
ناكازاكى Nagazaki در ژاپن اعالم كرده بود. اين 
بمباران عليه دهها هزار نفر مردم غيرنظامى در حالى 
شكسته  هم  در  كامال  ژاپن  ارتش  كه  گرفت  انجام 
اين  آمريكا  حاكمه   هيئت  بود.  تسليم  آستانه   در  و 
بمباران اتمى را انجام داد تا به دولت ها و مخصوصا 
هيئت حاكمه  شوروى آنزمان بفهماند كه همه بايد 
و  سياسى  نظامى،  عرصه   در  و  باشند  آمريكا  مطيع 

اقتصادى فرامين آنرا اجرا كنند. 

شهر  دو  اتمى  بمباران  كننده   امضا  ترومن،  هارى 
آمريكا  امپرياليسم  نماينده   جنايتكارترين  و  نامبرده 
 13 در  و  كرد  وضع  را  "آزادى"  مدال  آنزمان،  در 
توسط  "آزادى"  اصطالح  به  مدال  اين  ژانويه 
جنايتكار ترين و منفورترين رئيس جمهور آمريكا 
در جهان يعنى بوش به دروغگوترين نخست وزير 
يعنى  جنگى  مسلم  جنايتكار  يك  و  بريتانيا  تاريخ 
تونى بلر داده شد. اين مدال را فرمان دهنده  حمله به 
عراق و افغانستان به كسى داده است كه نه تنها آن 
حمالت جنايتكارانه را به لحاظ سياسى و تئوريك 
توجيه كرد، بلكه به دروغ گفت كه حكومت بعث 
مطلقا  كه  جمعى،  كشتار  سالح  با  مى تواند  عراق 
وجود نداشت، مى تواند ظرف 45 دقيقه غرب و از 
آن جمله بريتانيا را مورد حمله قرار دهد. او به آن 
بهانه ارتش امپرياليستى و جنايتكار بريتانيا را وارد 
جنگى كرد كه اكثريت توده  شرافتمند بريتانيا با آن 
تظاهرات هاى  در  را  مخالفت  اين  و  بودند  مخالف 
بودند؛  داده   نشان  كرات  به  و  نفره   هزار  صدها 
توده اى كه سرانجام با فشار خود اين سمبل فرتوت 
سرمايه دارى را خفت داد و قبل از  شدن جامعه ى 
كاخ  از  را  او  وزيريش   نخست  دوره   رسمى  پايان 

نخست وزيرى بيرون انداخت.
و  آزادى  گرفتن  ريشخند  به  مظهر  كه  مدال،  اين 
مى باشد،  آزاديخواه  انسانهاى  كرامت  به  توهين 
بلر،   تونى  گردن  به  بوش  توسط  شرايطى  چه  در 
اين  گردن  به  شرايطى  در  مدال  اين  شد؟  آويخته 
شد  آويخته  فلسطين  مسئله   حل  براى  غرب  پيك 
كه هيئت حاكمه  جنايتكار اسرائيل، به كمك مادى 
و نظامى آمريكا و پشتيبانى غرب، به سالخى مردم 
بى دفاع غزه و ويران كردن خانه  و مدرسه و زيربناى 
زندگيشان مشغول بود. اين مدال در زمانى به تونى 
بلر داده شد كه همكاران وى در دولت بريتانيا، زير 
و  سرمايه دارى  ويرانگر  و  جهانى  بحران  ضربات 
ماركس"  "بازگشت  عنوان  تحت  چپ  سربرآوردن 
و "ضد حمله  كارل ماركس" كوشيدند ميراث اصلى 

او براى جناح راست سرمايه دارى امپرياليستى را به 
طرزى رياكارنه و بعنوان ميراثى شرم آور دور بريزند. 
با  مى شود  خوانده  بلريسم  غلط  به  كه  ميراث  اين 
نفى مبارزه  طبقاتى، دادن نقشى انسانى به سرمايه دار 
سيستم  رسانه ها،  كمك  به  آن  بودن  مفيد  توجيه  و 
كردن  محروم  طبقات،  وجود  كامل  نفى  آموزشى،  
طبقه  كارگر از پوشش قانونى و تامين اجتماعى و باز 
گذاشتن دست سرمايه  براى غارت كارگر به كمك 
دولت. او تمام امكانات تبليغى و ترويجى مملكت 
را بكار برد تا به جامعه بقبوالند كه نابرابرى موجود 
سرمايه دارى  ظالمانه   مناسبات  به  ربطى  جامعه  در 
ندارد، بلكه ريشه ى آن فرهنگى است. به عقيده  او و 
تمام جناح راست سرمايه دارى، ريشه ى نابرابرى در 
آن نيست كه كارگران زن و مرد براى گذران زندگى 
گاه ناچار مى شوند تا 12 ساعت در روز كار كنند، 
استثمار شوند و تباه شوند. بلرها منكر مى شدند كه 
و  دانش  ارتقا  براى  وقتى  تنها  نه  كارگرانى  چنين 
فرهنگ خود و فرزندانش ندارند، بلكه زير فشار بار 
مى شوند  ناچار  اجتماعى  تامين  ضعف  و  اقتصادى 
از  را  دلبندشان  فرزندان  نوجوانى  سنين  همان  در 
مراكز  همان  روانه   را  آنها  و  بكشند  بيرون  مدراس 

كارى تباه كننده سازند.  
بلر،  تونى  به  مدال  اعطاى  روز  همان  در  دقيقا 
شرم  با  تونى  قديم  همكاران  ژانويه،  روز 13  يعنى 
بسيار سياستى را تصويب كرده و اعالم نمودند كه 
 Socialism in one بند  يك  در  "سوسياليسم 
كاركنان  تمام  آن  اساس  بر  و  گرفت  نام   "alause
تمام  با  موظفند  خود  كار  محل هاى  در  دولتى 
امكانات بكوشند فاصله  طبقاتى را از بين ببرند. آنها 
به اين طريق ناچار شدند واقعيات را، يعنى وجود 
طبقات را به رسميت بشناسند، ضرورت لگام زدن 
به سرمايه دار و استثمارگران را به رسميت بشاسند 
و به اين ترتيب راه گور كردن به اصطالح بلريسم را 

هموار سازند. 

زمانى كه منفورترين رئيس جمهور
 به دروغگوترين نخست وزير مدال “آزادى” اعطا مى كند!

 بنا به دعوت اتحاديه و سنديكاهاى كارگرى 
فرانسه، كارگران و كارمندان بخشهاى دولتى 
اين كشور امروز پنجشنبه 10 بهمن ماه دست 

به اعتصاب و تظاهرات سراسرى زدند.
در  فرانسه،  كارگرى  سنديكاهاى  و  اتحاديه 
اقتصادى،  نامناسب  وضعيت  به  اعتراض 
مقابله  در  دولت  ناتوانى  و  بيكارى  افزايش 
اين  كارمندان  و  كارگران  اقتصادى  بحران  با 
تظاهرات  و  اعتصاب  برگزارى  به  را  كشور 

سراسرى فراخواندند.
نقل  و  حمل  بخش  كارمندان  و  كارگران  
شركتهاى  بانكها،  بيمارستانها،  عمومى، 
مدارس،  هوايى،  نقل  و  حمل  خدماتى، 
شركت هاى  برق،  توليد  كننده  شركت هاى 
سوخت رسانى، دفاتر پستى و نهادهاى قضايى 
و  دارند  شركت  سراسرى  اعتصاب  اين  در 
نيز  فرانسه  نقطه   200 از  بيش  در  اعتصابيون 

دست به تظاهرات گسترده زدند.

اعتصاب و تظاهرات ميليونى عليه سياستهاى دولت فرانسه
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     منشاء دورنماى مبهم و نا اميدى در جوانان ايران

                   فرشيد شكرى 

نظام سياسى- اقتصادى حاكم در طى اين سه دهه 
و  است  كشانده  تباهى  به  را  ايران  جوانان  زندگى 
و  كارگر  هاى  توده  و  ايشان،  تا  رود  مى  همچنان 
دهد.  هول  ترى  دهشتناک  شرايط  به  را  زحمتكش 
بياد داريم از همان نخستين ساعات به قدرت رسيدن 
ضد انقالب جمهورى اسالمى، نخستين تازيانه هاى 
ملك  اين  جوان  پسران  و  دختران  تن  بر  حاكميت 
اجتماعى،  و  فردى  آزادى هاى  سلب  آمد.  فرود 
حجاب اجبارى و محدويت هاى بيشمار ديگر فورا 
در صدر اقدامات اين قماش عليه قشر جوان جاى 
گرفتند، و در ادامه تاخت و تازشان فالكت اقتصادى 
را نيز به آنها تحميل كردند. در اين مقطع هم نسل 
امروز جوانان كشور همانند نسل هاى پيش از خود 

در اثر تداوم اين سياست ها با چنان آالمى 
دست به گريبان شده اند كه جوانان ساير 
پيشرفتة  ممالك  بويژه  جهان  كشورهاى 
آن  از  اى  پاره  تصور  و  درک  از  غربى 

مصائب تماما عاجزند. 
بر  محققين  و  شناسان  جامعه  از  بسيارى 
ايرانى  جوانان  اكثريت  كه  اعتقادند  اين 
و  اقتصادى  "نابسامانى  يا  "آنومى"  دچار 
اجتماعى" شده اند. بنا به تعريف ، آنومى 

هنجارها  از  گسست  معناى  به  آنوميك  وضعيت  يا 
و آشفتگى در هويت مى باشد. اين جامعه شناسان 
و  پوچى  درماندگى،  بدبختى،  احساس  مى افزايند، 
بوضوح  جوانان  از  كثيرى  درجمعيت  بودن  قربانى 
اين  واقعى  دليل  محققان  اين  گردد.  مى  مشاهده 
مسئوالن  ناكارآمدى  و  غلط،  مديريت  را  ها  حالت 
جمهورى اسالمى در مهندسى فرهنگى و اجتماعى 

توصيف مى كنند. 
اساتيد  توسط  گرفته  انجام  مطالعات  آخرين  طبق 
جامعه شناسى در داخل، نمودهاى رفتارى و آمارى 
به 11  فحشا  سن  كاهش  است:  قرار  اين  از  كشور 
سال، كاهش سن اعتياد به 10 سال، افزايش طالق، 
كاهش سن جرم، ناكامى يك  سوم ازدواج ها، افزايش 
بيكارى به ميزان 35 درصد، افزايش بيماران اعصاب 
و روان به ميزان 31 درصد، افزايش بيماران قلب و 
حاشيه  نشينى  افزايش  درصد،   22 ميزان  به  عروق 
جامعه.  در  توزيعى  عدالت  توخالى  وعده  وجود  با 
اينچنين است ارمغان شيوخ لم زده بر سريرقدرت 
ايران.  فرودست  هاى  توده  و  كارگر  طبقه  براى 
يا  كنيد  نظاره  را  ها  كوچه  پس  كوچه  و  خيابانها 
به حاشيه كالن شهرها بنگريد، آنوقت خواهيد ديد 
زنان  و  دختران  نداريد.  را  ديدنش  تاب  را  آنچه 
كودكان  اند،  شده  شيادان  طعمه  كه  را  سرگردان 
معاش  كسب  دنبال  كه  را  پابرهنه  و  پوش  ژنده 
رمقى  و  نا  اعتياد  كه  را  باخته  رنگ  جوانان  اند، 
كه  را  مخروبه ها  و  ها  آلونك  و  نگذاشته،  برايشان 
ميليون ها كودک، نوجوان و جوان باتفاق والدينشان 

به رطوبت و تاريكى شان پناه برده اند.      
منشاء اصلى مصائبى كه در اين سال ها سواى جوانان 

دامن كودكان را نيز گرفته، فشارهاى سخت روحى 
و جسمى براى آنان ببار آورده، و بانى سرخوردگى 
اقتصادى  بناى  زير  شده؛  ايشان  ميان  در  يأس  و 
حاكم بر جامعه است. همچنين قوانين تدوين شده 
بر پايه شريعت و آداب يا سنن برخاسته از پديده 
در  انكارى  قابل  غير  و  ابژكتيو  هاى  سازه  مذهب 
دورنماى  و  افق  ريختگى  بهم  و  دردها  اين  زايش 
كودكان و جوانان مى باشند. اولى محروميت، فقر، 
گرسنگى و بيكارى را به آنان تحميل كرده و دومى 
و سومى  آزاد انديشيدن، آزاد زيستن و شادى را از 

آنها دريغ كرده است. 
چسبيدن به يكى از اين مسائل و رد شدن از كنار 

ديگرى در اصل پاک كردن صورت مسئله است و 
گره گشاى مشكالت نخواهد بود. نمى شود صرفًا 
به جنگ قوانين و فرهنگ ارتجاعى رفت ولى كارى 
لغو  جهت  شود  نمى  نداشت.  توليدى  مناسبات  به 
نمودن  دگرگون  و  مذهبى  متعفن  احكام  امحاء  و 
به  آن  زيان  بيشترين  كه  مسلط  فرهنگى  ساختار 
زنان و دختران برگشته، تالش كرد اما در فكر محو 
فالكت مادى و پر كردن شكاف طبقاتى نبود. اعتياد، 
تن فروشى، خودكشى، فرار دختران جوان، افزايش 
بزه كارى و تمامى ناهنجارى ها يا هنجار گريزى ها 
و همه زخم هاى وارد آمده بر پيكر اجتماع از اين 

فاكتورها ناشى شده اند و مى شوند.  

و  خفقان  دولتى،  احكام  و  مقررات  از  چنانچه 
توان  مى  اطمينان  با  درگذريم،  ايران  در  استبداد 
گفت كه بيشتر[نه همه] موارد بازگو شده دراطراف 
در  موجودند.  متفاوتى  بدرجات  دنيا  اكناف  و 
شادى،  دموكرات،  اسما  و  كاپيتاليستى  كشورهاى 
فرهنگى،  و  سياسى  هاى  فعاليت  نوشيدن،  تفريح، 
تأسيس تشكل هاى صنفى، عشق ورزيدن و ايجاد 
رابطه، سكس و قص عليهذا درظاهر چنانكه به نظر 
مى رسد براى همگان آزاد است، با اين وصف آيا 
يك انسان منصف مى تواند ادعا كند كه كل سكنه و 
جوانان آن ممالك برى از تنگدستى، بيكارى و اقسام 
مظالم و تبعيضات ديگرهستند يا قادر به تأمين اكمل 
افراد  از  غير  باشند؟  مى  خود  انسانى  نيازمنديهاى 
طرفداران  و  ليبرالى  گرايش  به  وابسته  جريانات  و 
دموكراسى بورژوايى يا چپ هاى رفرميست و پرو 
غرب چه كسانى چنين جرأتى بخود راه مى دهند 

كه منكر واقعيت هاى تلخ جهان امروز باشند؟ 
و  روابط  زده  دين  كشورهاى  يا  ايران  در  اگر 
بروز  فرهنگى  بافت  و  مذهب  توليدى،  مناسبات 
اجتناب  را  اجتماعى  هاى  نابسامانى  و  ها  دشوارى 
بمانند  دقيقا  نيز  مدرن  غرب  در  كرده اند،  ناپذير 
در  اى  پايه  عامل  دارى  سرمايه  توليد  شيوه  ايران 
آن  در  ديگر  مشكالت  و  جرائم  انواع  گيرى  شكل 
جوامع است. در اياالت متحده آمار اعتياد به مواد 
مخدر يا الكل، خشنونت با زنان، تجاوز به كودكان، 
خانمانى و بيمارهاى روانى از  خودكشى، قتل، بى 
بين  در   depression همان  يا  افسردگى  جمله 
صعودى  سير  ساله  هر  بزرگساالن  حتى  و  جوانان 
مى پيمايند. در اين شكى نيست جوامع اروپايى مثل 
آمريكا از اين گرفتاريها [احتماالً به نسبت كمترى] 
اين  وجود  مى توان  چگونه  حال  مى كشند.  عذاب 
در  وقتى  داد  توضيح  اروپا  و  آمريكا  در  را  رنجها 
اين ممالك به عقيده خيلى ها نه از قوانين دست و 
پا گير مذهبى خبرى هست و نه از آداب، سنن و 

باورهاى عقب مانده؟!  
در  و  زيربنايى  ساختار  داشتن  نگه  پوشيده  نتيجتا 
عين حال برجسته كردن دو فاكتور قوانين مذهبى و 
فرهنگ رايج در وارسى و تشريح معضالت اجتماعى، 
هنجار ستيزى و احساس نا اميدى مفرط در جوانان 
ايران از سوى ليبرال هاى سكوالر و الئيك كوششى 
براى منزه جلوه دادن سيستم اقتصادى تفوق يافته بر 
جوامع بشرى در اين عصر مى باشد، و به سينه زدن 
سنگ جوانان نيز تاكتيكى به هدف مهار توان بالقوه 
سياسى  اهداف  خدمت  در  كشور  جوان  جمعيت 
هاى  رفرميست  پيش  سال  چند  تا  است.  معين 
شكست خورده رژيم هم كه طيف هايى از آنان به 
جامه ليبرال هاى سكوالر درآمده بودند و با عرضه 
استراتژى اصالح رژيم و تعديل در قوانين پا بميدان 
گذاشتند، مضاف بر هدف تضمين بقاى حاكميت، 

هنوز  كردند.  مى  تعقيب  را  مقصود  همين 
نسخه پيچى ها و فعاليت هاى آنان براى 
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در  موجود  هاى  نويسد:«زيبايى  مى  چرنيشفسكى 
موجود  هاى  زيبايى  از  تر  فزون  بسا  انسان،  زندگى 

در طبيعت اند».
جلوه  از  يكى  له  كومه  است؛  چنين  درستى  به  آرى 
ما  زندگى  در  موجود  هاى  زيبايى  درخشان  هاى 

كمونيست ها و كارگران است.
هرسال بيست و ششم بهمن ماه، سالروز آغاز فعاليت 
علنى كومه له را جشن مى گيريم و در اين روز فرخنده، 
ديگر عزم و اراده خود  غرق در شادى و سرور، بار 

مبارزه  و  تالش  مسير  در  را 
خستگى ناپذير با هدف تحقق 
آرمان هاى كمونيستى كومه له 
كه بى گمان انعكاس آرزوهاى 
طبقاتى كارگران و زحمتكشان 
استحكام  پيش  از  بيش  است، 

مى بخشيم.
به  فرصتى  روز  اين  ضمن  در 
دست مى دهد تا از خاطره زنان 
كمونيستى  قهرمان  مردان  و 
كومه له  اعتالى  مسير  در  كه 
آن  كمونيستى  هاى  آرمان  و 

بى دريغ جانفشانى و جسورانه خون خود را نثار راه 
آن  نمائيم.  تجليل  نمودند  سوسياليسم  و  آزادى  سرخ 
پيشمرگ هاى دلير، رزمنده و بى باک كمونيست كه 
ايران  سرزمين  نقاط  اقصى  تا  آنان  دالورى هاى  آوازه 
استثمار  ستم،  از  خسته  ستمديدگان  و  كارگران  جان 
جنايت  و  جهل  رژيم  و  دارى  سرمايه  نظام  بيداد  و 
اسالمى را با تداعى نام كومه له نوازش مى داد، همه 
تحقق  و  له  كومه  بقاى  و  دوام  براى  را  خود  چيز 
آرمان هاى كمونيستى آن فدا كردند. از اين روى الزم 
است خاطره سرخ فام آنان را كه همواره در قلب ها و 
جان هايمان جاودان است، به همراه نام زيباى كومه له 

زنده بداريم و ارج نهيم.
اكنون 30 سال از تاريخ حيات علنى، رزمنده و پوياى 
كومه له مى گذرد. از خالل اين دوره پر فراز و نشيب، 
متأسفانه  كه  سهمگين  تندبادهاى  با  گران،  و  سخت 
پاى  از  را  نامدار  احزاب  و  ها  سازمان  از  بسيارى 
و  خوشنام  هميشه  مانند  و  سرافراز  كومه له  آورد،  در 
محبوب در ميان توده هاى كارگران و زحمتكشان قد 
ها،  مضيقه  و  تنگناها  رغم  به  و  ماند  استوار  و  كشيد 
عسرت ها و قلت ها، فشارها و مزاحمت ها، در مسير 
پيگيرى خلل ناپذير استراتژى سوسياليستى و كارگرى 
فداكارى،  هيچ  و از  برنتابيد  ترديد را  لحظه اى  حتى 

كوشش و تالش بى شائبه دريغ نورزيد.
آرى كومه له در برابر طوفان ها و تندبادهاى سياسى 
و بنيان كن جملگى ايستاد، مقاومت كرد و اين چنين 
سرافراز در قلوب توده هاى كارگران، زحمتكشان و 
دارد  جاى  درستى  به  ماند.  باقى  محبوب  تهيدستان 
چنين  اين  حضور  و  وجود  بابت  از  ها  كمونيست  ما 

انساندوست به مثابه يكى  جريان اصيل كمونيستى و 
با  ايران  كمونيستى  جنبش  درخشان  دستاوردهاى  از 
ايستادگى،  خاطر  به  سال،  صد  يك  طول  به  قدمتى 
خود  بر  آن  كمونيستى  و  رزمنده  تجربه  و  مقاومت 

بباليم.
براستى راز ماندگارى كومه له در چيست، چرا كومه له 
اين چنين گسترده و عميق محبوب توده هاى كارگران، 
زحمتكشان و ستمديدگان است، چرا كومه له طى سى 
هاى  طوفان  ها،  نشيب  و  فراز  رغم  به  گذشته،  سال 
ها،  بريدن  و  ها  جدايى  ويرانگر،  سياسى 
انشعاب ها و گسست ها و باالخره تحمل 
ايران  بر  حاكم  طبقاتى  دشمن  ضربات 
جمهورى  دارى  سرمايه  جنايتكار  رژيم 
اسالمى و انواع توطئه هاى رذيالنه و ضد 
بشرى آن به همراه ضربات برآمده از ناحيه 
دوستان غافل، باز هم چنان ايستاده و هم 
فروزان  همواره  و  سرخ  اى  ستاره  چون 
به  ايران  سوسياليستى  انقالب  آسمان  در 
پيگير  مدافع  و  انقالبى  جريان  يك  مثابه 
منافع كارگران و زحمتكشان كردستان و 
ايران مى درخشد و به رزم انقالبى خود 

ادامه مى دهد؟
به نظر مى رسد پاسخ سئواالتى از اين دست را بايد 
كرد،  جستجو  كومه له  هاى  ويژگى  و  مشخصات  در 
و  سوسياليستى  نظرى  مواضع  در  را  پاسخ  بايستى 

پراتيك روزمره انقالبى كومه له كاوش نمود.
اگر كومه له محبوب توده هاى كارگران، زحمتكشان 
گسترده  اجتماعى  پايگاه  از  و  است  ستمديدگان  و 
سياسى  جريان  و  سازمان  كمتر  كه  ــ  نظيرى  كم  و 
ستمكشان  ميان  در  ــ  است  ديده  خود  به  ايران  در 
كه  است  علت  اين  به  گمان  بى  مى باشد،  مند  بهره 
كومه له منافع كارگران و زحمتكشان را نمايندگى مى 
منعكس  را  شدگان  سركوب  فرياد  كومه له  زيرا  كند، 
كارگران  طبقاتى  خروش  صداى  كومه له  سازد،  مى 
ستمديدگان،  تاريخى  فرياد  پژواک  استثمارشدگان،  و 
بينوايان و نيز خروش زنان تحقير شده است. كومه له 
عليه  ستمديده  هاى  توده  فروخفته  خشم  فرياد 
استثمار، نابرابرى، ستم، فقر، گرسنگى و نيز بيداد نظام 
سرمايه دارى و رژيم جنايتكار و ضد بشرى حامى آن 
جمهورى اسالمى و در يك كالم ترجمان زنده اراده 
ستمديدگان براى درهم شكستن كاخ ستمگران است.
داده  نشان  وضوح  به  گذشته  سال  سى  طى  له  كومه 
است كه در هر شرايطى نه تنها همواره بر استراتژى 
هيچگاه  و  فشرده  پاى  خود  كارگرى  و  سوسياليستى 
بلكه  نداشته،  بر  عقب  به  گامى  حتى  راستا  اين  در 
تقويت  صرف  را  خود  سعى  و  توان  تمام  هميشه 
جنبش كمونيستى و نيز تمهيد و تأمين مكانيسم هاى 

افق  به  دستيابى  براى  الزامى  و  ناپذير  گريز 
سوسياليستى جنبش مزبور نموده است.

كومه له ستاره سرخ هميشه فروزان!
جنبش   بيژن رنجبر و  جوانان  ميان  در  رسوخ 

دانشجويى در خاطره ها باقيست.      
ايران  در  فعلى  وضعيت  بهرروى، 
عموما قشر جوان جامعه، بويژه جوانان توده 
ضرب  زير  را  تهيدست  و  بى بضاعت  هاى 
حاضر  جارى  و  سارى  روند  است.  گرفته 
همچون سيلى بنيان كن دارد خالقيت ها و 
جوانان  از  توجهى  قابل  بخش  استعدادهاى 
اين  ادامه  قطع  بطور  و  مى سازد  تخريب  را 
هاى  توانايى  و  ها  ظرفيت  بار  تألم  شرايط 
هاى  نسل  تحقيقًا  و  جوانان  امروز  نسل 
بايد  مى  اين  بنابر  دهد.  مى  باد  به  را  بعدى 
و  گرفت  جدى  اينها  از  بيش  را  خطر  اين 
ويرانگر  سيل  اين  جريان  كردن  سد  براى 
اولين  ليكن  آورد.  روى  عمل  و  پراتيك  به 
اندوهگين  موقعيت  به  دادن  پايان  براى  قدم 
جوانان و توده هاى تحت ستم، جديت بيشتر 
مبارزين داخل و خارج جهت قدرت گيرى 
صحنه  در  كارگر  طبقه  سوسياليستى  جنبش 
كشمكش هاى جامعه است. بى ترديد رسيدن 
مشروط  به دفاع همه جانبه تر  به اين مهم 
از جدال ها و مطالبات كارگرى و كمك به 
و  مستقل  نهادهاى  در  كارگران  يابى  تشكل 

طبقاتى است. 
اگر اين امر تحقق يابد، در آن توازون قواى 
تغيير يافته، طبقه كارگر متحد و سازمانيافته 
با  خود  نهايى  تكليف  تعيين  با  همزمان 
بنيادين  تحوالت  ايجاد  به  بورژوازى،  طبقة 
اقتصادى و سياسى ميپردازد و آن زمان هيچ 
برجاى  زدگى  محنت  همه  اين  از  نشانى 
براى  رفاه  و  برابرى  آزادى،  و  ماند  نخواهد 
ممكن  وجه  بارزترين  به  كشور  آحاد  همة 

ماديت خواهند يافت.  
و  ها  چپ  على الخصوص  جوانان 
قادرند  دانشجويى  جنبش  سوسياليست هاى 
نقش بسيار اساسى اى در اين زمينه ايفا كنند، 
همانگونه در چند سال اخير اكثر اين فعالين 
همگام با چالشگران جنبش رهايى زن همواره 
رو به اين سمت يعنى حمايت وسيع از جنبش 
كارگرى و تأكيد بر رل محورى طبقة كارگر 
در متحول نمودن اوضاع، حركت كرده اند. 
بار  تأسف  رخدادهاى  از  پس  خوشبختانه، 
آذر ماه سال 86 ، و انشقاقاتى كه قبل و بعد 
از آن واقعه درميان نيروهاى چپ دانشجويى 
كه  شاهديم  دوباره  ايام  اين  در  داد،  روى 
با  دانشجويى  جنبش  سوسياليستى  گرايش 
هاى  تاكتيك  و  كار  سبك  گرفتن  پيش  در 
سياسى متناظر با استراتژى سوسياليستى گام 
بلندى به منظور متحد كردن دانشجويان چپ 
باالى  پتانسيل  انداختن  بكار  و  راديكال  و 
آنان چه براى پيشروى مبارزات دانشجويان 
درون  طبقاتى  پيكار  تقويت  چه  و  زنان،  و 

جامعه برداشته است.
                  27 ژانويه 2007   
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مسير  در  له  كومه  چهارچوب،  همين  در 
اعتال، استحكام فزون تر و سهل الوصول تر 
كارگرى،  و  سوسياليستى  استراتژى  نمودن 
با ايفاى نقش بى بديل، تعيين كننده و درعين حال 
حزب  برپايى  و  تأسيس  فرآيند  در  خود،  فروتنانه 
كمونيست ايران شركت جست و به صورت سازمان 
كردستان آن به مبارزه طبقاتى و رهايى بخش خود 

بيش از پيش فزونى و كمال بخشيد.
ناشى از  سرخوردگى  حرمان و  له در فضاى  كومه 
رژيم  سوى  از  چپ  هاى  سازمان  شديد  سركوب 
جنايتكار جمهورى اسالمى، با يارى رسانى بى شائبه 
به تأسيس حزب كمونيست ايران به مثابه دستاورد 
بايد  حق  به  كه  ايران  كمونيستى  جنبش  درخشان 
اذعان نمود از رهگذر برنامه و استراتژى آن جنبش 
كمونيستى ايران بعد از يك صد سال تالش و مبارزه 
بى وقفه در يك جهش خيره كننده سرانجام به بلوغ 
يافت،  دست  ايدئولوژيك  و  طبقاتى  ـ  سياسى 
هار  ارتجاع  پيكر  بر  اى  كننده  گيج  سنگين  ضربه 
كرد  مى  تصور  كه  ايران  بر  حاكم  سرمايه دارى  و 
ريشه هاى  است  شده  موفق  وحشيانه  سركوب  با 
حياتى جريان سوسياليستى را در اعماق جامعه ايران 

بخشكاند، فرود آورد.
آن  در  كومه له  حضور  بدون  كه  نمود  اذعان  بايد 
مقطع، دستيابى به چنين دستاورد عظيمى در جنبش 
نبايد  ليكن  نبود.  ميسر  سادگى  به  ايران  كمونيستى 
اساسى  نقش  كومه له  كه  همانگونه  كرد  فراموش 
جنبش  تقويت  هدف  با  زمينه  اين  در  كليدى  و 
هاى  مكانيسم  استحكام  و  توسعه  و  سوسياليستى 
حال  درهمان  نمود  ايفا  آن  اجرايى  ـ  تشكيالتى 
شفافيت  و  ايدئولوژيك  پااليش  راستاى  در  نيز 
روندهاى  از  جستن  دورى  و  طبقاتى  انداز  چشم 
پيش  كه  مغشوش  طبقاتى  لحاظ  به  و  غيرماركسى 
ايران  چپ  جنبش  از  عظيمى  بخش  بر  نيز  اين  از 
حاكم بود از حزب كمونيست ايران تأثيرات شگرفى 
پذيرفت. سرانجام روند گسترش و تعميق تعامالت 
و تأثيرات متقابل حزب كمونيست ايران و كومه له 
به جايى رسيد كه تصور جدا انگارى و انفكاک آنها 

از يكديگر را غير ممكن ساخت.
در ادامه همين روند رو به رشد، كومه له با تدوين 
ترين  دمكراتيك  و  ترين  پيشرفته  از  يكى  ارائه  و 
اجازه  ما  عصر  تاريخى  هاى  ظرفيت  كه  ها  برنامه 
مى دهد، به شكل نهايى و استراتژيك به مسئله "ستم 
ملى" پاسخ داد. "برنامه كومه له براى حاكميت مردم 
كليه  حق  لنين  هاى  آموزه  از  متأثر  كردستان"  در 
را  خويش  سرنوشت  تعيين  در  ايران  ساكن  ملل 
موضع  از  حال  عين  در  و  شناسد  مى  رسميت  به 
بنيادين  اصل  به  باورمند  و  كمونيستى  جريان  يك 
انترناسيوناليسم كارگرى و نيز از منظر تأمين مصالح 
توده هاى كارگران و زحمتكشان و دستيابى به راه 
كم هزينه تر، خواهان اتحاد آزادانه و داوطلبانه كليه 

ملل ساكن ايران است.
كومه له دراين برنامه با ارائه مدل ساختار شورايى 
حاكميت، طرح خود را براى آينده قدرت سياسى 
هم  طريق  بدين  و  رساند  كمال  به  كردستان  در 
پايان اعمال سركوب اقليت بر اكثريت و هم مسير 
قدرت يابى اكثريت جامعه كردستان يعنى توده هاى 

كارگران و زحمتكشان شهر و روستا را تضمين نموده 
است. به عالوه كومه له از رهگذر برنامه مزبور نشان 
داد كه جنبش كردستان تنها جنبشى براى رفع ستم 
ملى نيست و به دليل حضور طبقه كارگر و پيگيرى 
مطالبات طبقاتى خود و نيروى پيشگام آن كومه له، 
اين جنبش خصلت انقالبى يافته است و افزون بر 
كردستان  مردم  حق  تأمين  و  ملى  ستم  رفع  هدف 
تحوالت  تحقق  پى  در  خود،  سرنوشت  تعيين  در 
زير  به  و  اقتصادى  ـ  اجتماعى  عميق  و  ساختارى 
كشيدن بورژوازى و اركان قدرت آن پيگيرانه مبارزه 
مى كند و دقيقا از همين زاويه مانع از سازشكارى 

ناسيوناليسم كرد با دولت مركزى مى گردد.
در عصر برپايى بحران ايدئولوژيك ناشى از فروپاشى 
اتحاد جماهير شوروى و بلوک شرق و در نهايت 
تئوريسين هاى  كه  ــ  دولتى  دارى  سرمايه  زوال 
ميلتون  فوكوياما،  فرانسيس  چون  هم  بورژوازى 
تالش  آنان  همپالگى هاى  و  سامرز  الرى  فريدمن، 
كردند آن را به مثابه پايان عمر كمونيسم و شكست 
طرح عظيم و بى بديل سوسياليستى تاريخ جا بزنند 
ــ درحالى كه بسيارى از احزاب چپ و كمونيست 
سرخوردگى  شكننده  امواج  برابر  در  ايستادگى  از 
برآمده از بحران فروپاشى كه به نوبه خود نيز متأثر 
از تلقى و برداشت نادرست آنها از اتحاد شوروى 
ما  عصر  در  سوسياليسم"  سمبل  و  "نماد  مثابه  به 
برابر  در  كومه له  حال  همان  در  ماندند،  عاجز  بود 
همراه  به  و  كرد  مقاومت  مزبور  سهمگين  طوفان 
حزب كمونيست ايران كه سال ها پيش از اين در 
در  كه  را  آنچه  ماركسيستى  و  بينانه  واقع  نگاهى 
اتحاد جماهير شوروى موجود بود، نه سوسياليسم 
بلكه سرمايه دارى دولتى مى دانست، ضمن آن كه 
از بحران مذكور سر بلند بيرون آمد، در پى اثبات 
لحاظ  به  شوروى،  مورد  در  خود  نظرى  ديدگاه 
برخوردار  نيز  ترى  فزون  استحكام  از  ايدئولوژيك 

گرديد.
در آن عصر ندامت و پشيمانى، حرمان و نااميدى در 
همان حال كه بسيارى از احزاب چپ پرچم سرخ 
را  خود  هاى  سازمان  نام  و  كشيدند  مى  زير  به  را 
تغيير مى دادند، همانا كومه له پرچم سرخ كارگران 
مركزى  مقر  كه  هايى  كوه  برفراز  را  پاريس  كمون 
اوج  در  اند  كرده  احاطه  را  اش  نظامى  اردوگاه  و 
به اهتزاز در آورد. درحالى كه برخى از شخصيت 
از  نادم  و  سرخورده  ايرانى  چپ  جريان هاى  و  ها 
گذشته خود در برابر بورژوازى و ناسيوناليسم سر 
در  سوسياليسم  تحقق  و  آوردند  مى  فرود  تسليم 
يك كشور را به طور خاص بعد از فروپاشى اتحاد 
ايدئولوژى  امپرياليسم و  بالمنازع  شوروى و سلطه 

نئوليبراليستى آن بر جهان و منطقه خاورميانه امكان 
ادامه  بر  كه  بود  كومه له  اين  باز  نمى دانستند،  پذير 
و  ورزيد  اصرار  سوسياليسم  تحقق  براى  مبارزه 
همزمان  ناسيوناليسم،  و  دارى  سرمايه  به  مجددا 

اعالن جنگ نمود.
يكى از ويژگى هاى چشمگير و برجسته كومه له در 
طول حيات علنى خود سازش ناپذيرى آن در برابر 
رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمى است. كومه له 
به هر شكل و شيوه اى، در هر مقطع و سرفصلى 
متكى  خود  ناپذير  خستگى  و  خونين  مبارزات  از 
از  دفاع  راستاى  در  و  سوسياليستى  استراتژى  بر 
منافع كارگران و توده هاى ستمديده بر مشروعيت 
مقاومت انقالبى خود در برابر رژيم اسالمى سرمايه 

پاى فشرده است.
برابر  در  ايستادگى  و  مقاومت  بر  همواره  كومه له 
رژيم  زحمتكشان  و  كارگران  طبقاتى  دشمن 
نوروز  سرفصل  از  اسالمى،  جمهورى  سرمايه دارى 
تأكيد  لحظه  همين  تا   58 سال  در  سنندج  خونين 
ورزيده و طى سى سال گذشته هرگز تحت عناوين 
مقرات  موجه  ظاهر  به  هاى  تراشى  بهانه  و  واهى 
نظامى  حضور  همواره  و  برنچيده  را  خود  نظامى 
كومه له  است.  كرده  حفظ  مرزى  نوار  در  را  خود 
در هيچ سرفصل شاق و توانفرسا به همراه خطرات 
مبارزه  هرگز  داشته،  دنبال  به  كه  مهلكى  و  جدى 
مسلحانه را به عنوان يك تاكتيك نفى و انكار نكرده 
است. كومه له هرگز و تحت هيچ فشارى تن به خلع 
سالح نداده و همواره اسلحه خود را به منظور دفاع 
يورش  برابر  در  ستمديده  هاى  توده  و  كارگران  از 

نظامى سرمايه حفظ نموده است.
درحالى كه برخى از وا دادگان سياسى به اصطالح 
چپ عاجز از پرداخت بهاى سنگين تداوم و شعله 
ور نگاه داشتن مبارزه مسلحانه از سويى و جريان 
اپوزيسيون  در  خاصيت  بى  ليبرال  ـ  ناسيوناليست 
رژيم اسالمى از سوى ديگر، مبارزه مسلحانه انقالبى 
مترداف  متمدنانه  غير  هاى  روش  و  خشونت  با  را 
مى دانستند و از اين طريق موجبات خرسندى ضد 
را  ايران  بر  حاكم  اسالمى  مسلح  دندان  تا  انقالب 
كارگران  حق  بر  همواره  كومه له  كردند،  مى  تأمين 
در  كردستان  در  ويژه  به  ستمديده  توده هاى  و 
بكارگيرى سالح براى احقاق حقوق پايمال شده و 
دفاع از خود در برابر يورش نظامى مزدوران سرمايه 
تأكيد و حتى بعد از سقوط ديكتاتورى صدام حسين 
اين  در  امپرياليستى  هاى  قدرت  حضور  رغم  به  و 
كشور برحفظ بازوى مسلح خود، تقويت و توسعه 
آن بى خلل پاى فشرده و درعين حال از ماجراجوى 
و سقوط به ورطه چپ روى هاى كودكانه پرهيز و 
هرگز زير فشار فضاى رقابت ها و سبقت جويى ها 
نكرده  نابخردانه  اقدامات  به  مبادرت  زمينه  اين  در 
است، كومه له در همان حال نشان داده كه بسيار با 
تجربه تر و پخته تر از آن است كه به دام بازى هاى 
سياسى دولت هاى منطقه و امپرياليسم در اين نقطه 

از جهان گرفتار آيد.
عالوه بر مقاطع گوناگون در پروسه ستيز طبقاتى با 
اسالمى  رژيم  و  ايران  بر  حاكم  دارى  سرمايه  نظام 

حامى آن، كومه له با درک صحيح و عينى 
رژيم  طبقاتى  ناپذير  اصالح  ماهيت  از 
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سرمايه دارى اسالمى، درسرفصل به قدرت 
اصالحات  پروژه  طرح  و  خاتمى  رسيدن 
خرداد،  دوم  جريان  به  موسوم  حكومتى 
ضمن افشاى تردستى ها و ترفندهاى جناح خاتمى 
تحت عنوان اصالحات كه با هدف نجات رژيم از 
بحران هاى عميق اجتماعى و سياسى برنامه ريزى 
نظام  با  طبقاتى  نبرد  در  كه  داد  نشان  بود،  شده 
را  سازشى  گونه  هيچ  ايران  بر  حاكم  سرمايه دارى 
احزاب  از  بسيارى  كه  حال  درهمان  پذيرد.  نمى 
هاى  شخصيت  همراه  به  سياسى  هاى  سازمان  و 
اپوزيسيون رژيم اسالمى در برابر جريان دوم خرداد 
مسحور و بسيارى مجذوب آن شده بودند و حتى 
در  و  آمدند  بر  مزبور  جريان  با  همكارى  درصدد 
نشريات رنگارنگ، خود را "اصالح  مصاحبه ها و 
طلب" معرفى مى كردند، همانا كومه له بر اين باور 

بود:
مهار  براى  حلى  راه  واقع  در  اصالحات  «پروژه 
سياسى و كنترل جنبش هاى پيشرو اجتماعى بود. 
موقعيتى  در  را  ها  جنبش  اين  خواستند  مى  آنان 
در  را  خود  مطالبات  و  ها  خواست  كه  دهند  قرار 
چهارچوب قوانين جمهورى اسالمى و اصالح رژيم 
جنبش  سراغ  به  سياست  اين  با  لذا  نمايند.  تعقيب 
جنبش  و  كارگرى  جنبش  جوانان،  جنبش  زنان، 
صفوف  در  نفوذ  كسب  براى  و  رفتند  كردستان 
ريزى  طرح  را  معينى  هاى  برنامه  و  ها  نقشه  آنها، 
كردند... در كردستان نيز اصالح طلبان كوشيدند با 
سازماندهى  و  سازى"  "فراكسيون   ، سازى"  "جبهه 
و نظاير آن، مطالبات جنبش  "كردهاى مقيم مركز" 
دمكراتيك،  محتواى  از  را  كردستان  مردم  انقالبى 
رهايى بخش و راديكال خود تهى سازند و با انجام 
پاره اى اصالحات گام به گام ادارى، ضمن اعطاى 
پاره اى امتيازات ناچيز در حوزه فرهنگ ملى، اين 
اول  دبير  عليزاده،  ابراهيم  بنشانند.  فرو  را  جنبش 

كومه له».
زوائدى كه در دام  ضمن زدودن  كومه له  بدينسان 
در  حكومتى  اصالحات  جريان  و  خاتمى  به  توهم 
روياى دستيابى آسان به قدرت در كردستان گرفتار 
استراتژى  بر  تاكيد  ضمن  ديگر  بار  بودند،  آمده 
سوسياليستى جنبش انقالبى كردستان بر سينه رژيم 
اسالمى سرمايه و همه جناح هاى آن دست رد زد و 
بر ادامه مبارزه طبقاتى با نظام سرمايه دارى ايران و 
سرنگونى رژيم حامى آن جمهورى اسالمى به مثابه 
گامى گريز ناپذير در تعقيب استراتژى سوسياليستى 
ناپذيرى  سازش  ترتيب  بدين  و  فشرد  پاى  خود 
مواضع كمونيستى و كارگرى خود را در قبال نظام 
در  آن  حامى  رژيم  و  ايران  بر  حاكم  دارى  سرمايه 

برابر همگان به نمايش گذاشت.
از  كه  داد  نشان  ديگر  بار  طريق  اين  از  له  كومه 
سويى تحت هيچ شرايطى اهل زد و بندهاى پنهانى 
خود  آينده  و  استراتژى  ديگر  سوى  از  و  نمى باشد 
را به اين جناح و يا آن جناح درون رژيم اسالمى 
گره نمى زند و اساسا قابليت! آلوده شدن به رژيم 
نيست.  دارا  را  اسالمى  جمهورى  دارى  سرمايه 
هشيارى  مجددا   له  كومه  خرداد  دوم  سرفصل  در 
طبقاتى خود به همراه خوشنامى سياسى خويش را 

به ثبوت رساند.

در  همواره  كومه له 
و  انقالبى  حيات  طول 
آفرين  افتخار  كمونيستى 
خود در برابر فرآيندهاى 
از  گريز  ناسيوناليستى 
واكنش  شدت  به  مركز 
از  همواره  و  داده  نشان 
برنامه انقالبى و استراتژى 
سوسياليستى خود دفاع و 
فشارهاى  بابت  اين  از 
سهمگين و كمرشكنى را 

نيز با سر بلندى تمام پشت سر نهاده است.
اين واقعيتى انكار ناپذيرست كه چنانچه كومه له در 
مقاطع گوناگون هم چون برخى ديگر از جريان ها 
فرو  تسليم  سر  بورژوازى  و  ناسيوناليسم  برابر  در 
و  فشارها  انواع  تحمل  به  ناچار  تنها  نه  آورد  مى 
ها  تبريك  سيل  همراه  به  بلكه  نبود  ها  محدوديت 
ناسيوناليسم  مراجع  و  منابع  سوى  از  ها  تهنيت  و 
پرور و نيز "بورژوازى با وجدان" ، امكانات فراوان 
با كيف هاى پر از دالر از جانب منابع رسمى و غير 
ليكن  گرديد،  مى  روانه  سويش  به  قدرت  رسمى 
هربار كومه له ايستاد و مقاومت كرد و هرگز منافع 
اين  حقير  منافع  فداى  را  زحمتكشان  و  كارگران 
چنينى نكرد. آرى كومه له به همراه پيشمرگ هاى 
دليرش رنج كمبود و مضيقه، محروميت و صعوبت 
و  اهداف  مبادا  تا  است،  كرده  هموار  خود  بر  را 
آرمان هاى جنبش انقالبى كردستان وجه المصالحه 

قرار گيرد.
ناحيه  از  بعضا  كه  تلويحى  ادعاى  اين 
مى  گوش  به  هم  شرمگين"  "ناسيوناليست هاى 
به  است،  محلى"  "سازمانى  له  كومه  گويا  كه  رسد 
معناى واقعى كلمه چيزى جز تحريف آشكار تاريخ 
و  طبقاتى  خونين  مبارزات  كومه له،  انقالبى  حيات 
آرمان هاى كمونيستى بنيانگذاران آن هم چون رفيق 

فواد مصطفى سلطانى نيست.
فرو  كژانديشانه،  هاى  داورى  چنين  بيان  گمان  بى 
برنده و مخرب درباره كومه له فقط به تقويت فرآيند 
كردستان  انقالبى  جنبش  سازى  تهى  انقالبى  ضد 
مضمون  و  كارگرى  محتواى  از  كومه له  رهبرى  به 
تبديل  و  استحاله  روند  آغاز  و  آن  سوسياليستى 
«كومه له كمونيست» به «كومه له ناسيوناليست» منجر 
مى گردد. چگونه ممكن است جريانى با آرمان هاى 
كارگرى  انترناسيوناليسم  كه  كمونيستى  و  كارگرى 
بخش جدايى ناپذيرى از پرنسيب ها و آرمان هاى 
محلى  سازمانى  دهد،  مى  تشكيل  را  اش  طبقاتى 

باشد؟!
مقتضيات  با  متناسب  همواره  له  كومه  روى  هر  به 
سرفصل هايى كه غول ناسيوناليسم از چراغ جادوى 
بورژوازى با هدف بلعيدن كومه له بيرون آمده پاسخ 
داده  آن  به  شكنى  دندان  و  كمونيستى  خور،  در 

است.
يكى از شاخص هاى مهم در ارزيابى ميزان سالمتى 
و نيز محبوبيت يك نيرو و سازمان سياسى، سطح 
است.  آن  سازمانى  ـ  تشكيالتى  و  سياسى  استقالل 
و  ها  سازمان  بزرگترين  از  برخى  كه  شرايطى  در 
احزاب سياسى اپوزيسيون در اين زمينه به هيچ وجه 

داراى كارنامه مثبت و روشنى نيستند، 
كومه له در اين حوزه نيز داراى تاريخ 
و تجربه درخشانى است. به ويژه بعد 
از  خارج  و  مرزى  نوار  در  استقرار  از 
تحمل  رغم  به  كومه له  ايران،  خاک 
فشارهاى سياسى از سويى و تنگناهاى 
ديگر،  سوى  از  لجستيكى  و  مالى 
و  سياسى  استقالل  از  سخت  همواره 
حفاظت  خود  سازمانى  ـ  تشكيالتى 
هيچ  كه  است  نداده  اجازه  و  نموده 
خود  اراده  منطقه  در  قدرتى  و  دولت 
نمونه  نمايد.  تحميل  له  كومه  هاى  سياست  بر  را 
جنگ  جريان  در  توان  مى  را  استقاللى  چنين  بارز 
آن  طى  كه  نمود  مشاهده  عراق  و  ايران  ارتجاعى 
بخش بزرگى از نيروها و سازمان هاى  اپوزيسيون 
له  كومه  اما  گرفتند،  را  نزاع  طرفين  از  يكى  جانب 
ضمن حفظ استقالل خود جنگ مذكور را ارتجاعى 

و مردم دو كشور را قربانيان اصلى آن مى دانست.
ـ  انسانى  خدمات  ارائه  زمينه  در  همواره  كومه له 
اجتماعى به توده هاى ستمديده پيشگام بوده است، 
كردستان  شهرهاى  محالت  در  بنكه ها  ايجاد  از 
گرفته تا سازماندهى خدمات رسانى و حل و فصل 
نيازهاى روزمره مردم، از پيكار با بيسوادى تا مدد 
رسانى به بازپرورى قربانيان اعتياد به مواد مخدر، از 
يارى به دهقانان تهيدست تا ارائه خدمات پزشكى 
كومه  تالش  از  هايى  نمونه  نيازمندان،  عموم  به 
به  اجتماعى  ـ  انسانى  خدمات  ارائه  عرصه  در  له 

توده هاست.
بايد توجه داشت كه اين امر به نوبه خود سبب گرديد 
كومه له چه آن هنگام كه در داخل ايران مستقر بود 
و باالخص چه به هنگام استقرار در كردستان عراق، 
و  مردم  توده هاى  با  گسترده  ارتباط  حفظ  دليل  به 
از  اى  جزيره  چون  هم  و  نگردد  ايزوله  تهيدستان 

مناسبات زنده با توده ها در جامعه دور نماند.
در  ها  توده  با  ارگانيك  و  زنده  رابطه  حفظ  عامل 
جامعه به انضمام حمايت و پشتيبانى اصولى كومه له 
هاى  جنبش  ساير  دمكراتيك  حقوق  و  مطالبات  از 
جنبش  مانند  كارگر  طبقه  متحد  بالقوه  اجتماعى 
زنان و جنبش دانشجويى از طرفى و نيز كاربست 
قواعد و اصول لنينيستى حزبى همچون سانتراليسم 
دمكراتيك و پايبندى عميق به آزادى هاى دمكراتيك 
و احترام به مقام و حرمت انسانى در اداره و هدايت 
طرف  از  آن  بر  حاكم  مناسبات  و  خود  تشكيالت 
خالف  بر  له  كومه  است  گرديده  سبب  ديگر، 
بسيارى ديگر از سازمان ها و احزاب سياسى، عارى 
اى  فرقه  سكتاريستى،  استالينيستى،  هاى  ويژگى  از 
تدوام  خود  بالنده  و  زنده  حيات  به  مذهبى  شبه  و 
ــ  سياسى  و  ايدئولوژيك  هاى  دام  در  و  بخشد 

تشكيالتى اين چنينى گرفتار نيايد.
سالم  مناسبات  كه  ناپذيرست  انكار  حقيقتى  اين 
ها  كنش  بر  حاكم  دمكراتيك  فضاى  و  تشكيالتى 
و  متقابل  تبادل  جريان  و  سازمانى  هاى  واكنش  و 
دوسويه آزاد انديشه ها، آراء و انتقادات، هم چنين 
مانع از بروز هرگونه بارقه كيش شخصيت در كومه 

له گرديده است، اين حقيقت آنگاه به طور 
ساختار  كه  دهد  مى  نشان  را  خود  آشكار 



تشكيالتى و مكانيزم هاى تصميم گيرى، 
ميزان اختيارات و دايره حقوق اعضا و 
مواضع  و  رهبرى  جايگاه  نيز  و  كادرها 
ساير  با  كومه له  در  كليدى  گيرى هاى  تصميم 
اعم  اپوزيسيون  سياسى  احزاب  و  ها  سازمان 
مقايسه  آن  راست  و  ليبرال  يا  و  چپ  بخش  از 
شود. كسانى كه تجربه همكارى حرفه اى با ساير 
سازمان هاى سياسى اپوزيسيون رژيم را دارا مى 
باشند، بيش از ديگران مى توانند بر صحت اين 

حقيقت روشن صحه بگذارند.
از  خود  كه  اساسى  نكته  يك  به  اشاره  پايان  در 
كومه له  انقالبى  و  برجسته  بارز،  هاى  ويژگى 
حفظ  همانا  است؛  ضرورى  گردد  مى  محسوب 
سنت ها و مشخصات كمونيستى و انساندوستانه 
آن  از  بخشى  به  اختصار  به  باال  در  كه  له  كومه 
كمال  و  اعتال  جهت  در  تالش  و  گرديد  اشاره 
رهبرى  وجود  و  حضور  يمن  به  آنها  تر  فزون 
و  انقالبى  دمكراتيك،  فروتن،  صادق،  درايت،  با 
انساندوستانه  و  كمونيستى  هاى  ارزش  به  پايبند 
تصميمات  با  مختلف  هاى  سرفصل  در  كه 
پرولترى  مبارزه  مسير  خود  انقالبى  و  خردمندانه 
كومه له را از ميان تند پيچ هاى مهلك و بغرنج، با 
تأكيد بى خلل بر اصول و آرمان هاى كمونيستى 
به پيش برده و همواره و در سخت ترين شرايط 
اهتزار  در  له  كومه  بام  بر  را  كمون  سرخ  پرچم 
نگاه داشته ميسر بوده است. فقدان چنين رهبرى 
مى توانست منجر به از دست رفتن اگر نگوئيم 
همه، ليكن بخش اعظم دستاوردهاى فوق الذكر 
گردد، همانگونه كه در نزد برخى از سازمان هاى 
وقوع  گذشته  سال  سى  طى  ايران  سياسى  نامدار 

اين اتفاق را متأسفانه شاهد بوديم.
درانتها ضمن تبريك سى امين سال آغاز فعاليت 
علنى كومه له به توده هاى كارگران و زحمتكشان 
ايران به ويژه در كردستان و به همه همرزمان و 
كمونيست ها، مايلم سخن را در باب كومه له با 
گوته،  اثر  "فاوست"  نمايشنامه  از  اى  قطعه  نقل 

ترانه پرداز بلند آوازه آلمانى به پايان ببرم:
«اى فرزند قادر زمين، با دست هاى نيرومندت 
دنيا را از نو بساز و در روح خود آن را بر پايه 
تازه  زندگى  يك  راه  برافراز.  ترى  عظمت  با 
در  سربلندى  با  بتواند  انسان  تا  بگير  سر  از  را 
بسرايد  زيبا  هاى  ترانه  و  برد  سر  به  روشنايى 
خود  در  را  گذشته  هاى  اندوه  تمام  طنين  كه 

غرقه سازد.»
                بهمن ماه 1387
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برتولت برشت

قطعنامه
1

نظر براينكه
ما ضعيفيم

براى بندگى ما
قانون ساختند

نظر بر اينكه ديگر
نمى خواهيم بنده باشيم

قانون شما در آينده باطل است
نظر باينكه

با تفنگ و توپ
تهديد مى كنيد ما را

تصميم بر اينست
كز زندگانى بد

بيشتر از مرگ بترسيم
2

نظر بر اينكه
گرسنه خواهيم ماند

اگر زين بيش تحمل كنيم
تا كه باز

غارت كنيد مار ا
مصمميم كه زين پس

از نان شب كه فاقد آنيم
كسى نيست ما را جدا نمايد

جز شيشه هاى ويترين
نظر براينكه

با تفنگ و توپ
تهديد مى كنيد ما را

تصميم بر اينست
كز زندگانى بد

بيشتر از مرگ بترسيم
3

نظر بر اينكه
خانه هاى بسيار

در هر كجا بپاست
ولى ما

بامى بر سر نداريم
تصميم ما بر اينست

كه در اين خانه ها بخوابيم
زيراكه ديگر

از زاغه هامان خوش نميايد
نظر براينكه

با تفنگ و توپ
تهديد مى كنيد ما را

تصميم بر اينست
كز زندگانى بد

بيشتر از مرگ بترسيم

4
نظر بر اينكه

ذغال به خروار
در انبارهايتان پر است

ما بى ذغال
از سردى زمستان مى لرزيم

تصميم ما بر اين است
كه ذغال ها را

در اختيار گيريم
نظر بر اينكه زان پس
گرممان خواهد شد

نظر بر اينكه
با تفنگ و توپ

تهديد مى كنيد مارا
تصميم بر اينست
كز زندگانى بد

بيشتر از مرگ بترسيم
5

نظر بر اينكه 
موفق نمى شويد

ما را دستمزدى كافى دهيد
خود كارگاهها را

در اختيار خواهيم گرفت
نظر براينكه

ما را نان كافى خواهد بود
نظر بر اينكه

با تفنگ و توپ
تهديد مى كنيد مارا
تصميم بر اينست
كز زندگانى بد

بيشتر از مرگ بترسيم
6

نظر بر اينكه
بگفته هاى دولت

ايمان نداريم
زين پس مصمميم

رهبرى را خود در دست گيريم
و دنيايى بهتر بسازيم

نظر بر اينكه
تنها زبان توپ را آشنا هستيد

و بزبان ديگرى تكلم نمى كنيد
ناچارخواهيم بود
لوله هاى توپ را

بطرف شما برگردانيم.
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ماموران رژيم جمهورى اسالمى ايران در فاصله جمعه 
20 تا 27 دى ماه، قسمتى از گورستان "خاوران" شامل 
گورهاى قربانيان اعدام هاى سال 60 تا 67 (گورهاى 
(گورهاى   67 تابستان  جمعى  دسته  كشتار  و  انفرادى) 
جمعى) را با بولدزر زير و رو كرده و با ريختن خاک 
از  يكى  آثار  قربانيان،  گور  برروى  درختكارى  و  تازه 
هولناک ترين جنايت هاى تاريخ معاصر ايران را در زير 
جنازه  و  قبرها  دقيق  شمار  كردند.  پنهان  درختان  انبوه 
ولى  نيست،  مشخص  خاوران  در  شده  مدفون  هاى 
برآورد مى شود كه اين تعداد از مرز حداقل پنج هزار 

قربانى مى گذرد.  
گورستان خاوران بايد براى تحقيقات مستقل درباره قتل 
عام زندانيان سياسى در سال 1367حفظ شود، اما رژيم 
ايران سالهاست مى كوشد با تخريب اين گورها، شواهد 
و اسنادى را كه ممكن است در يك دادخواهى مستقل 

بكار رود، از ميان برد.

شهريورماه،  جمعه هاى  اولين  كه  است  سال   20
گورستان "خاوران" در جنوب شرقى تهران مأمن 
را  عزيزانشان  و  فرزندان  كه  است  خانواده هايى 
دست  از  سال 1367  دسته جمعى  هاى  اعدام  در 

داده اند.
و  جنايت  و  خون  سياه  روزهاى  سند  "خاوران" 
يكى از اسناد مهم دادخواهى عليه جنايات رژيم 
مقاومت  نماد  خاوران  است.  اسالمى  جمهورى 
خانواده جانباختگان و  انسان هاى مبارزى است 

كه  هرگز نمى بخشند.
تالشى  تخريب"خاوران"  براى  رژيم  اقدام 

مذبوحانه براى پاشيدن گرد فراموشى بر جناياتش است، 
شكلى  هر  به  "خاوران"  چون  نيست.  ممكن  هرگز  كه 
قربانيان  بستگان  و  خانواده  نستوه  رزم  در  باز  درآيد 
اين جنايات و دادخواهى ميليون ها انسان آزادايخواه و 

مبارزه زنده است.
ما ضمن محكوم كردن اين تالش ضدبشرى رژيم، همه 
كه  خوانيم  مى  فرا  را  آزاديخواه  و  شريف  هاى  انسان 

عليه اين اقدام وقيحانه رژيم اسالمى اعتراض كنند. 
ما از تمامى سازمان هاى مدافع حقوق بشر مى خواهيم 
كه در اقدامى عاجل مانع ادامه اقدامات رژيم جمهورى 
ترين  هولناک  از  يكى  آثار  كردن  پنهان  براى  اسالمى 

جنايت هاى تاريخ معاصر ايران شوند. 

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
8 بهمن 1387  27 ژانويه 2009
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  مراسم روز كومه له
   در خارج كشور
كانادا  31 ژانويه

استراليا  13 فوريه 
         

 سوئد، استكهلم 14 فوريه

نروژ  14 فوريه
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آلمان  28 فوريه 

دانمارک  28 فوريه    



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


