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گزارش پلنوم ششم
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

پلنوم ششم كميته مركزى حزب كمونيست ايران در روزهاى 2 و 3 
خرداد ماه 1387 برابر با 22 و 23 مى 2009 با حضور رفقاى كميته 
مركزى حزب  و رفقاى كميته مركزى كومه له كه به عنوان ناظر به 

پلنوم دعوت شده بودند، برگزار گرديد.
تشكيالتى  و  سياسى  گزارش  اجرائى  كميته  ابتدا  نشست  اين  در 
خود را به كميته مركزى ارائه داد. اين گزارش كه سرفصل هاى 
اوضاع  به  مربوط  تحوالت  مهمترين  ارزيابى  به  داشت  مختلفى 
سياسى ايران، موقعيت جنبش هاى اجتماعى و همچنين  گزارش 
عملكرد عرصه ها و ارگان هاى تشكيالتى از جمله كومه له، كميته 
كومه له،  تلويزيون  كشور،  خارج  تشكيالت  شهرها،  تشكيالت 
وضعيت مالى تشكيالت، نشريه جهان امروز، سايت هاى حزب،  
فعاليت  ديگر  عرصه هاى  كمونيست ايران و  راديو صداى حزب 
پرداخته بود. بدنبال، پلنوم محورهاى اصلى گزارش را مورد بحث 

و بررسى قرار داد.
***

 در مبحث مربوط به اوضاع سياسى ايران، پلنوم بار ديگر ابعاد و 
دامنه بحران سرمايه دارى ايران، تاثير عواقب و پيامدهاى ناشى از 
را  سياسى  بحران  و  مردم  هاى  توده  و  كارگر  طبقه  زندگى  بر  آن 
كه طبقه سرمايه دار و رژيم جمهورى اسالمى با آن دست بگريبان 
همانطور  ايران  دارى  سرمايه  نظام  داد.  قرار  بررسى  مورد  است، 
كه پروسه توليد و بازتوليدش از قانونمندى عمومى سرمايه دارى 
پيروى مى كند، بحران آن هم تابع همين قانونمندى عمومى است، 
انباشت  و  توليد  باز  و  توليد  پروسه  كه  شرايطى  و  ويژگى ها  اما 
وسعت  بحران  اين  ابعاد  به  گيرد  مى  انجام  آن  در  دارى  سرمايه 
بيشترى بخشيده است. سرمايه دارى ايران قبل از اينكه از بحران 
اخير سرمايه دارى جهانى هم متاثر شود، با بحرانى عميق و همه 
جانبه  روبرو بود. سرمايه دارى ايران هنوز اثرات انقالب توده اى 
1357، هشت سال جنگ، زير ساخت هاى ويران اقتصادى، اثرات 
دارى  سرمايه  الزامات  با  فرهنگش  و  قوانين  كه  مذهبى  حاكميت 
بازار  در  كاملش  ادغام  سر  بر  كه  زيادى  موانع  و  ندارد،  خوانائى 

جهانى وجود دارد را با خود حمل مى كند.
اكنون اضافه بر تورم و گرانى، آنچه پيامدهاى بحران سرمايه دارى 
ايران را برجسته تر نشان مى دهد،  شرايط نابسامان توليد، پايين 
آمدن ظرفيت توليدى كارخانه ها و مراكز صنعتى در اثر باال رفتن 
هزينه توليد، زانو زدن در مقابل كاالهاى ارزان ساخت چين و هند 
ورشكستگى و تعطيلى  در بازار داخلى و تداوم موج روز افزون 

كارخانه ها و بيكارسازى هاى باز هم گسترده تر است.
حل  خود،  حاكميت  تداوم  و  بقا  براى  اسالمى  جمهورى  رژيم 
از  ممانعت  و  اقتصادى  ورشكستگى  و  بحران  اين  تخفيف  يا  و 
تبديل بحران سياسى كنونى به يك بحران انقالبى كه مى تواند كل 
نظام سرمايه دارى را به مخاطره بيندازد را در اولويت استراتژيك 
 1388 بودجه  طرح  اصلى  محورهاى  از  است.  داده  قرار  خود 

و  برق  مانند  كاالهايى  از  سوبسيدها  (حذف  دولت، 
تداوم  دولتى،  خدمات  پاره اى  و  نفتى  فراورده هاى  گاز، 

افيون دين جان گدازترين افيون ها!
«نگاهى كوتاه به وضعيت

 زنان قربانى افيونها در افغانستان»

عوام فريبى بى فرجام در نمايش
 انتخاباتى رژيم

زنان در كردستان و نه به نمايش انتخاباتى
مضحكه  انتخابات در كردستان

اسب لنگ سازمان تامين اجتماعى

كانون صنفى معلمان و نمايش مضحكه انتخابات

صداى اعتراضى
 كارگران در ايران

 را رساتر كنيم!

احمدى نژاد و حق تشكل!

اطالعيه  1000 دانشجوى دانشگاه اصفهان
قربانيان بمب گذارى زاهدان و نقش رژيم

 حمالت بورژوازى حاكم، واكنش ها و راهكارها
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خصوصى سازى ها، تثبيت نرخ ارز، ... و 
در همانحال حفظ هزينه هاى سرسام آور 
دستگاه دولت) چنين پيداست كه رژيم از 
يكطرف مى خواهد از مسير رفع موانع سر راه ادغام 
جهانى  بازار  در  ايران  دارى  سرمايه  بيشتر  چه  هر 
استاندارهاى  مطابق  سودآورى  تامين  و  توليد  و 
براى  را  خود  مطلوبيت  ديگر  بار  جهانى،  بازار 
سرمايه دارى ايران به اثبات برساند و از طرف ديگر 
با حفظ هزينه هاى باالى دولت و با تجهيز و تثبيت 
دستگاه  در  پاسداران  سپاه  موقعيت  بيشتر  چه  هر 
دولت و مكانيسم هاى سياست گذارى، قصد خود 
هاى  سركوبگرى  و  خشونت  تشديد  اعمال  در  را 
بيشتر در مقابله با جنبش هاى اجتماعى و اعتراضى، 
سياسى  بحران  تبديل  از  ممانعت  راه  اين  از  و 
در  بگذارد.  آزمون  به  را  انقالبى  بحران  به  كنونى 
رياست  دوره  دهمين  انتخاباتى  نمايش  راستا  اين 
جمهورى عمال به ابزار و امكانى تبديل شده است 
كه جمهورى اسالمى مى خواهد بوسيله آن آرايش 
سياسى متناظر بر اهداف و اولويت ها و توازن قواى 
جناح هاى درون حاكميت را وجهه شرعى و قانونى 
ببخشد، به آن مهر انتخابات بكوبد و از اين راه به بقا 

و حاكميت سياه خود ادامه دهد.
زاويه  از  تنها  نه  انتخاباتى  نمايش  اين  اينرو  از 
ضديت آن با ابتدايى ترين معيارهاى يك انتخابات 
كه  هم  مكانى  و  جايگاه  زاويه  از  بلكه  دمكراتيك، 
براى بقاى رژيم پيدا كرده است، ضرورى است كه 
كشاندن  در  رژيم  موفقيت  شود.  مواجه  شكست  با 
اينكه  از  مستقل  راى،  هاى  صندوق  پاى  به  مردم 
آورد،  مى  بيرون  سر  ها  صندوق  از  كانديدايى  چه 
رژيم جمهورى اسالمى را در سركوب جنبش هاى 
كند.  مى  تر  جرى  جامعه  در  اعتراضى  و  اجتماعى 
سياسى  كمپين  تداوم  ضرورت  بر  پلنوم  اينرو  از 
و  حزب  هاى  رسانه  و  ارگانها  طريق  از  تبليغى  و 
از  رژيم  اهداف  كشاندن  شكست  به  براى  كومه له 

اين نمايش انتخاباتى تاكيد ورزيد.
در شرايط كنونى آنچه آينده سياسى جامعه ايران را 
رقم مى زند، نتيجه و سرنوشت  مبارزه و كشمكشى 
جمهورى  رژيم  كليت  آن  جبهه  يك  در  كه  است 
اسالمى و طبقه سرمايه دار ايران، و در جبهه مقابل  
جنبش  آنها  پيشاپيش  در  اجتماعى،  هاى  جنبش 
قرار  ايران  سوسياليستى  جنبش  كل  و  كارگر  طبقه 
و  سرنگونى  كشمكش،  اين  ميدان  در  است.  گرفته 
از  است  تابعى  اسالمى  جمهورى  كشيدن  زير  به 
ديگر  و  كارگرى  جنبش  پيشروى  و  يابى  تشكل 
طبقاتى  يابى  تشكل  بدون  اجتماعى.  جنبش هاى 
توان  نمى  اى  توده  ابعاد  در  كارگر  طبقه  حزبى  و 
تحقق  و  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  استراتژى 
تبديل  روز  تاكتيكى  شعار  به  را  اجتماعى  انقالب 
كرد. نه تنها سرنگونى جمهورى اسالمى، بلكه ايجاد 
هر نوع بهبود و اصالحى و لو كوچك در زندگى 
از  تنها  آنها  مبارزاتى  دستاوردهاى  تثبيت  و  مردم 

مسير مبارزه و تشكل يابى مى گذرد.
***

اوضاع  حول  بحث  ادامه  در  مركزى  كميته  نشست 
رويدادهاى  از  عمومى  ارزيابى  به  ايران  سياسى 

مربوط به جنبش هاى اجتماعى پرداخت و در همين 
رابطه تاكيد كرد: كه رژيم جمهورى اسالمى بنا به 
كارگر  طبقه  كه  نقشى  به  آگاهى  و  طبقاتى  غريزه 
مى تواند در تحوالت آتى و تبديل بحران سياسى 
چنين  باشد  داشته  انقالبى  بحران  يك  به  كنونى 
كارگرى  هاى  تشكل  دليرانه  عزم  مقابل  در  سبعانه 
براى برگزارى مراسم اول ماه مه عكس العمل نشان 
و  كارگرى  جنبش  سركوب  دهه  سه  از  بعد  داد. 
تحت فشار و پيگرد قرار دادن سيستماتيك فعالين 
اين جنبش و ممنوعيت ايجاد تشكل كارگرى، رژيم 
اول  مراسم  برگزارى  براى  كارگرى  تشكل  ده  عزم 
ماه مه را يك شكست سياسى براى خود بحساب 
اما  كند.  تحمل  را  آن  نتوانست  اينرو  از  آورد،  مى 
از 150  بيش  ببند  و  بگير  و  رژيم  سبعيت  عليرغم 
نفر از فعالين كارگرى و انسان هاى آزاده كه ده ها 
تن از آنان هنوز هم در پشت ميله هاى زندان بسر 
مى برند، جنبش كارگرى با عزم تشكل هايش براى 
برگزارى روز كارگر يك گام ديگر بجلو برداشت. 
و  همكارى  و  كارگرى  جنبش  پيش  به  رو  روند 
برگزارى  براى  كارگرى  هاى  تشكل  عمل  اتحاد 
مراسم روز كارگر، خانه كارگر و شوراهاى اسالمى 
وابسته به رژيم را وادار كرد كه مراسم دولتى را يك 
روز قبل از روز كارگر در سالن هاى سر پوشيده با 
كارت دعوتى و تحت كنترل كامل نيروهاى امنيتى 
برگزار كنند، در عوض كارگران مراسم خود را از 
مراكز  به  شهرها  از  دورافتاده  نقاط  و  گشت ها  گل 
شلوغ شهر آوردند. تشكل هاى كارگرى با قطعنامه 
سراسرى و ادعانامه اى كه عليه سرمايه دارى صادر 
كردند و با مضمون مطالباتى كه مطرح كردند اعالم 
كردند كه نمى خواهند بار بحران سرمايه دارى را 
در  را  انسانى  جامعه  يك  افق  و  بكشند  دوش  بر 
و  عمل  اتحاد  دادند.  قرار  جامعه  كل  پيشاروى 
كه  اختالفاتى  عليرغم  كارگرى  تشكل  ده  همكارى 
با هم دارند براى برگزارى آكسيون اول ماه مه نشان 
داد كه چگونگى پيشبرد اختالفات در ميان فعالين 
جنبش كارگرى ايران مى رود تا جايگاه واقعى خود 
را پيدا كند، يعنى فعالين كارگرى مى روند تا اين 
وجود  عليرغم  كه  دهند  نشان  خود  از  را  ظرفيت 
گرايشات و اختالف نظر،  نگذارند به صف طبقاتى 
آنها در برابر سرمايه داران و دولت لطمه اى وارد 
آيد و اين نشانه بلوغ سياسى و خودآگاهى طبقاتى 
است.  ايران  كارگرى  جنبش  پيشروان  و  فعالين 
را  جامعه  كل  اقدام  اين  با  كارگرى  هاى  تشكل 
متوجه نقش جنبش كارگرى كردند. در روز كارگر 
1388 كارگران اگر چه مورد حمله و ضرب و شتم 
نيروهاى امنيتى رژيم  قرار گرفتند، دستگير و روانه 
زندان شدند، اما آگاه تر و  متحد تر شدند، و اين 
دستاوردى با ارزش براى كارگران و گام ديگرى به 

پيش است.
جنبش زنان عليرغم ظرفيت و پتانسيل باالقوه عظيمى 
كه دارد اما به اين دليل كه فيمنيسم ليبرال همچنان 
در آن نقش هژمونيك و دست باال را دارد، نتوانسته 
است تمام نيرو و توان خود را در جهت پيشروى 
اين جنبش و مبارزه براى تحقق خواستهايش بكار 
زنان  هاى  خواست  اساسا  ليبرال  فيمنيسم  بگيرد. 

جامعه  متوسط  و  دارا  طبقات  به  متعلق  و  مرفه 
بنيادى  مطالبات  با  اينرو  از  كند،  مى  نمايندگى  را 
اكثريت عظيم زنان كارگر و زحمتكش بيگانه است. 
مبارزه  در  بخواهد  زنان  جنبش  اگر  كه  حالى  در 
براى تحقق خواست هايش پيشروى كند نمى تواند 
دهد  مى  تشكيل  را  زنان  اكثريت  كه  كاركن   زنان 
حذف كند. اين گرايش بورژوايى كه در اثر ضعف 
جنبش  رهبرى  سوسياليست،  فعالين  پراكندگى  و 
زنان را به دست گرفته است براى پيشرفت پروژه 
و  است  بسته  اميد  باال  از  تحول  و  تغيير  به  هايش 
جناج بندى هاى  زائده  به  را  زنان  جنبش  عمال 
كه  ليبرال  فيمنيسم  است.  كرده  تبديل  رژيم  درون 
بيهودگى و ناكارائى سياست ها و استراتژى اش را 
كمپين  گردانندگان  عملكرد  در  وجه  بارزترين  به 
يك ميليون امضا نشان داده است ،در جريان نمايش 
زير  ها  صندوق  پاى  به  زنان  كشاندن  با  انتخابات 
سياهى  به  را  زنان  عمال  محورى  مطالبه  پوشش 
لشكرى براى بقاى رژيم و حدادى كردن ابزارهاى 
سركوبش تبديل مى كند. اين واقعيت اسفناک است 
تالشى  به  را  زنان  جنبش  سوسياليست  فعالين  كه 
متشكل و سازمانيافته براى برون رفت از اين تنگنا 
زنان  خواست  ليبرال  فيمنيسم  اگر  مى خواند.  فرا 
طبقه دارا را در بده و بستان با باالئى ها نمايندگى 
مى كند، فعالين و پيشروان سوسياليست جنبش زنان 
با تمركز كردن بر خواست هاى اقتصادى و رفاهى 
با  كه  شد  خواهند  قادر  زحمتكش  و  كارگر  زنان 
اجتماعى كردن و توده اى كردن جنبش زنان، اين 
سازند.  خارج  دارا  طبقه  نخبگان  گرو  از  را  جنبش 
در  زنان  جنبش  سوسياليست  پيشروان  و  فعالين 
همان حال كه مى كوشند زنان يك پاى ثابت تشكل 
ايجاد  براى  مبارزه  از  نبايد  باشند،  كارگرى  هاى 
دولت جهت دفاع  نهادها و تشكل هاى مستقل از 
از مطالبات و حقوق زنان غافل باشند. اين تشكل 
رهايى  راه  مبارز  مردان  و  زنان  تمام  توانند  مى  ها 
توانند  مى  تشكل هايى  چنين  گيرند،  بر  در  را  زنان 
موجود  كارگرى  هاى  تشكل  با  نزديك  ارتباط  در 

فعاليت خود را پيش ببرند.
و  فشارها  تشديد  عليرغم  ايران   دانشگاه هاى 
روش هاى ارعاب و سركوب رژيم همچنان صحنه 
اگر  اعتراضات  اين  است.  دانشجويان  اعتراضات 
و  خواست ها  محور  بر  و  خودجوش  عمدتا  چه 
موارد  بسيار  در  ولى  مى گيرد،  شكل  صنفى  مسائل 
رژيم  به  وابسته  نهادهاى  و  عوامل  دخالت  دليل  به 
و  دولتى  نهادهاى  عليه  دادن  شعار  و  اعتراض  به 
سران رژيم مى انجامد. ظرفيت ها و پناسيل راديكال 
توده دانشجويان در اين مبارزات، نشان مى دهد كه 
با  كه  وحدت  تحكيم  دفتر  مانند  ليبرالى  جريانات 
هزار رشته با جناح هاى درون حاكميت زد و بند 
در  نيستند.  دانشجويى  جنبش  كنترل  به  قادر  دارد 
سازمانيافته و متشكل بخش  همانحال عدم حضور 
اين  در  دانشجويى  جنبش  سوسياليست  و  چپ 
اعتراضات بيانگر اين واقعيت تلخ است كه فعالين 
و  سركوب  از  بعد  دانشجويى  جنبش  سوسياليست 

وقايع 16 آذر 86 هنوز قامت راست نكرده 
اند، اين ركود و رخوت را در افت فعاليت 
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از  بخش  اين  ى  روشنگرانه  و  مطبوعاتى 
با  كرد.  مشاهده  توان  مى  نيز  دانشجويان 
صحنه  در  دانشجويان  حضور  حال  اين 
باال  كارگرى،  جنبش  پيش  به  رو  موقعيت  مبارزه، 
شدن  روشن  جامعه،  در  اعتراضى  روحيات  گرفتن 
جوانب مختلف وقايع مرتبط به 16 آذر 86 ، همه 
كردن  راست  قد  براى  را  مناسبى  هاى  زمينه  اينها 
دانشجويى  جنبش  در  سوسياليستى  حركت  مجدد 
سپرى  بسرعت  بايد  دوره  اين  است.  آورده  فراهم 
شود. فعالين و پيشروان كمونيست كه بر استراتژى 
سوسياليستى در جنبش دانشجويى پاى مى فشارند 
در اين دوره هم بايد پيوند و اتحاد خود را با جنبش 
پيشروى  رمز  مى تواند  اين  كنند.  حفظ  كارگرى 

حركت سوسياليستى در جنبش دانشجويى باشد.
مطالبات  با  كارگرى  جنبش  پيشتازى  كردستان،  در 
فرهنگ  عليه  آمده  شورش  به  زنان  طبقاتى،  روشن 
حقوق  به  آگاه  و  مرد ساالرى  و  مذهبى  ارتجاع 
واقعى خود، جوانان تشنه آزادى و حركات پيشرو 
اعتراضى كه در همين دوره چند ماهه اخير هم در 
آكسيون ها و گرد همايى هاى 8 مارس و اول ماه مه 
و اعتراضات مردم مريوان خود را بروز داد، افق و 
مسير روشنى را پيشاروى جامعه و براى به پيروزى 
رساندن مبارزه حق طلبانه اين ملت ستمديده قرار 
داده است. اين دستاورد نتيجه تحوالت اجتماعى و 
سياسى دهه هاى اخير در اين جامعه و بيش از سه 
دهه فعاليت كمونيستى كومه له و نيروى چپ است. 
روشنى  انداز  چشم  يكطرف  از  اگر  تحوالت  اين 
گشوده است، از  سوسياليستى  را در مقابل حركت 
وابسته  احزاب  و  ناسيوناليستى  جنبش  ديگر  سوى 
به آن را به يك سردرگمى استراتژيك روبرو كرده 
است. شعارها و راه حل هاى مبهم آنها براى رفع 
براى  اجتماعى  تغيير  هيچ  برگيرنده  در  ملى  ستم 
اين  ستمديده  مردم  اكثريت  زندگى  وضعيت  بهبود 
جامعه نيست و در نتيجه نمى تواند نيرويى را بسيج 
كند. اين احزاب به حكم  اين تحوالت به جاى آنكه 
رفع ستم ملى را هدف خود قرار داده باشند، تنها به 
كسب بخشى از قدرت محلى، از هر طريقى كه باشد، 
رضايت مى دهند. اين جريانات اگر تا  ديروز براى 
دوخته  چشم  آمريكا  دخالت  به  قدرت  به  خزيدن 
بودند، اكنون كه اين سياست با شكست مواجه شده 
است، بخشى از آنان در همگرايى با اصالح طلبان 
اسالمى  جمهورى  يارى   به  كردستان  در  حكومتى 
شتافته اند تا بازار نمايش انتخاباتى را براى آن گرم 
مردم  دشمنان  ميان  در  را  خود  دوستان  اينان  كنند. 
كردستان جستجو مى كنند. شكست و رسوائى اين 

سياست از هم اكنون آشكار است.
***

بورژوائى  اپوزيسيون  نيروهاى  موقعيت  مورد  در 
پلنوم تاكيد كرد كه: كارزار نمايش انتخاباتى رياست 
به  عمال  آن،  قبال  در  گيرى  موضع  و  جمهورى 
فرصت و امكانى تبديل شده است كه مردم ايران از 
كانال آن بار ديگر تزلزل و خيانت پيشگى اپوزيسيون 
اپوزيسيون  صف  كنند.  تجربه  را  رژيم  بورژوايى 
بورژوايى در اين كارزار آشفته است. طيفى از احزاب 
مشروطه  طلبان  سلطنت  از  مختلف  جريانات  و 
جرياناتى  تا  گرفته  ليبرال  بورژوا  جريانات  و  خواه 

از ناسيوناليست هاى كرد به بهانه طرح پاره اى از 
كانديداهاى  زبان  از  مردم  شده  سركوب  مطالبات 
رژيم، به بازار گرمى براى نمايش انتخاباتى پرداخته 
اند. اين دوستان دروغين مردم در شرايطى كه رژيم 
خودش،  حاكميت  تداوم  براى  اسالمى  جمهورى 
براى  و  سركوبش  ماشين  كردن  حدادى  براى 
بنفس  اعتماد  "انتخابات”"با  فرداى  در  بتواند  اينكه 
مبارزات مردم را سركوب كند، به كسب مشروعيت 
از راه اين نمايش انتخاباتى نياز دارد، تالش مى كنند 
اين  بياورند.  راى  هاى  صندوق  پاى  را  مردم  كه 
جريانات در اين شرايط بحرانى به يارى جمهورى 
اسالمى شتافته اند كه به تداوم حيات سياه خودش 
گيرى  موضع  بكوبد.  "انتخاباتى"  مشروعيت  مهر 
با  آنان  همگرايى  سكه  ديگر  روى  جريانات  اين 
روزى  اگر  جريانات  اين  آمريكاست،  استراتژى 
تهران  آمريكايى  تانك هاى  بر  سوار  داشتند  اميد 
كنند، يا با اتكا به فشارهاى قدرت هاى  را  "آزاد" 
غربى جمهورى اسالمى را اصالح كنند و بعضا در 
توهم تكرار پروژه كردستان عراق در ايران بودند، 
امروز كه پوچى اين استراتژى بر همگان عيان شده 
است، در انزوا از جنبش هاى اجتماعى، ياران خود 
را در درون جناح بندى هاى جمهورى اسالمى و در 
صفوف دشمنان مردم جستجو مى كنند. وجود اين 
از  دفاع  زاويه  از  نه  اپوزيسيون  درون  در  جريانات 
منافع توده هاى مردم ستمديده ايران بلكه از زاويه 
در  سهمى  آوردن  دست  به  و  شدن  گرفته  بازى  به 

قدرت سياسى است.
***

در ارتباط با مناسبات دولت آمريكا با رژيم جمهورى 
اسالمى پلنوم بر اين واقعيت تاكيد كرد كه با سر كار 
در  آمريكا  دولت  استراتژى  در  تغييرى  اوباما  آمدن 
است.  نيامده  بوجود  اسالمى  جمهورى  رژيم  قبال 
در  نشينى  عقب  و  تعامل  سياست  گرفتن  پيش  در 
گيرى  قدرت  از  ناشى  نه  اسالمى  جمهورى  مقابل 
دمكرات ها در واشنگتن بلكه از پيامدهاى افول قدر 
تالش  پايان جنگ سرد  آمريكاست. بعد از  قدرتى 
آمريكا براى شكل دادن به جهان يك قطبى به رهبرى 
آمريكا به اتكا به قدر قدرتى نظامى و لشكر كشى 
به افغانستان و عراق از آنجا كه با قدرت اقتصادى 
آن خوانائى نداشت در اوج قدرت بوش با شكست 
مواجه شد. جهان همچنان چند قطبى است. آمريكا 
نه تنها بايد در تقسيم مجدد جهان سهم قطب هاى 
بشناسد  رسميت  به  را  المللى  بين  سطح  در  رقيب 
گسترده  حضور  عليرغم  هم  خاورميانه  در  بلكه 
نظامى تنها با جلب رضايت و به رسميت شناختن 
سهم قدرت هاى منطقه اى و حتى محلى مى تواند 
سياست  كند.  تعقيب  را  خود  استراتژيك  منافع 
هاى عملى آمريكا در قبال بحران عراق، افغانستان 
بوضوح  را  آمريكا  جديد  موقعيت  اين  فلسطين  و 
بنمايش مى گذارد. اما عليرغم افول قدرت آمريكا 
منافع  كه  داند  مى  خوب  اسالمى  جمهورى  رژيم 
امپرياليستى  قدرت هاى  توافق  متن  بر  تنها  را  خود 
بر سر تفسيم جهان بايد تعقيب كند. اگر در تقسيم 
گسترده  نظامى  حضور  با  است  قرار  آمريكا  جهان 
هژمونى خود بر اقتصاد و سياست منطقه خاورميانه 
انطباق  جز  راهى  اسالمى  جمهورى  كند،  تامين  را 

در  آمريكا  عمومى  استراتژى  با  خود  منافع  دادن 
منطقه ندارد. با اين وصف روشن است كه بحران 
پايان  يكروزه  اسالمى  رژيم  با  آمريكا  مناسبات  در 
نمى گيرد و تا رسيدن به توافق، هر دو طرف منازعه 
براى كسب امتياز بيشتر اهرم هاى فشار خود را بكار 
مى گيرند. تنگناهاى اقتصادى و سياسى جمهورى 
اسالمى و نگرانى از رشد جنبش هاى اجتماعى و 
اعتراضى در جامعه ميدان مانور جمهورى اسالمى 
جمهورى  است.  كرده  تر  تنگ  را  منازعه  اين  در 
مردم  نارضايتى  ناحيه  از  كه  هنگامى  تا  اسالمى 
به  آمريكا  با  را  نهايى  سازش  كند،  خطر  احساس 
تاخير مى اندازد و از تنش هاى موجود در روابط 
خارجى و بويژه رابطه با آمريكا بمثابه راهى براى 
فرافكنى مشكالت داخلى و سركوب مبارزات مردم 

بهره بردارى خواهد كرد. 
***

از  گزارشى  پلنوم  تشكيالتى،  گزارش  بخش  در 
دريافت  را  له  كومه  فعاليت  مختلف  عرصه هاى 
مبارزات  در  له  كومه  تاكنونى  سياست هاى  و  نمود 
سياسى و اجتماعى جارى در كردستان را مورد تائيد 
قرار داد.  در همين رابطه بر اهميت سياسى تحريم 
رياست  فرمايشى  انتخابات  يكپارچه  و  قاطعانه 
جمهورى  بويژه در كردستان تاكيد نمود و خطوط 
اصلى كمپينى كه در اين مورد،  اكنون در حال اجرا 

است  مورد تائيد پلنوم  قرار گرفت.
خارج  تشكيالت  هشتم  كنفرانس  مباحث  پلنوم، 
و  رشد  نشانه  را  ايران  كمونيست  حزب  كشور 
بلوغ سياسى اعضاى تشكيالت ارزيابى كرد و ابراز 
اين  منتخب  كميته  كه  نمود  اميدوارى  و  خوشبينى 
كنفرانس  اين  گيريهاى  جهت  راستاى  در  كنفرانس 
كه رئوس اولويت هاى آن در بيانيه كميته تشكيالت 
خارج به روشنى بيان شده است را با موفقيت پيش 

ببرند.
كانال  فعاليت  از  ارزيابى  مركزى  كميته  پلنوم  در 
تلويزيونى كومه له مورد بحث قرار گرفت.  نزديك 
به چهار سال از احداث كانال تلويزيون كومه له مى 
گذرد. اكنون مدتها ست كه شور و شوق اوليه ناشى 
از احداث كانال تلويزيونى با طرح توقعات بيشتر و 
جديد توام شده است. تلويزيون كومه له اگر چه در 
اين دوره با ارتقاى حجم و تنوع برنامه ها به تقويت 
جبهه مبارزه راديكال و سوسياليستى در جامعه كمك 
شايانى رسانده است، با اين وصف هنوز از سطح 
مركزى  كميته  دارد.  فاصله  بسيار  بينندگان  توقعات 
در همان حال كه افزايش روز افزون سطح توقع از 
تثبيت  نشانه  چيز  هر  از  قبل  را  له  كومه  تلويزيون 
موقعيت اين كانال تلويزيونى و كار عظيمى كه انجام 
گرفته است ارزيابى كرد با اين حال تاكيد كرد، با 
توجه به نقش مهمى كه اين رسانه تبليغى در كمك 
ايفا  تواند  انقالبى مى  آلترناتيو  يك  گيرى  به شكل 
كند، با توجه به سطح توقعاتى كه در جامعه وجود 
پيشرفت  از  عينى  ارزيابى  يك  به  توجه  با  و  دارد 
كار ما در اين زمينه و ظرفيت هاى بالقوه اى كه در 
پيشرفت  است،  نهفته  آن  ارتقا  براى  ما  تشكيالت 

تاكنونى ما در ارتقا كيفيت، فنى، تكنيكى و 
مضمون برنامه ها به كندى صورت گرفته 
است. كميته مركزى در همين رابطه ارتقاى 
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كيفيت كار تلويزيون در همه زمينه ها را 
آتى  دور  فعاليت  هاى  اولويت  از  يكى 
خود تغريف كرد. پلنوم در همين رابطه 
تلويزيون  كانال  انتقال  به  اجرائى  كميته  تصميم 
قرار  تاييد  مورد  را   (EuroBird9) به  له  كومه 
بينندگان  مدت  كوتاه  در  اگرچه  انتقال  اين  داد. 
تلويزيون كومه له را كاهش مى دهد اما از آنجاكه 
اين انتقال و پخش برنامه هاى تلويزيون از مسير 
طرف  يك  از  دارد،  بر  در  كمترى  هزينه  جديد 
مى تواند به ادامه كارى تلويزيون يارى رساند و 
از طرف ديگر در ارتقاى كيفيت فنى و تكنيكى 
برنامه هاى تلويزيون كه بطور مستقيم تر به بنيه 

مالى بستگى دارد مفيد واقع شود.

در زمينه امور مالى، پلنوم با تاكيد مجدد بر اهميت 
عرصه هاى  گسترش  و  تداوم  براى  مالى  توان 
فعلى  مالى  بنيه  تشكيالتى،  فعاليت  مختلف 
تشكيالت را با نياز و ضرورت مبرم به گسترش 
فعاليت هاى تشكيالت نامتناسب ارزيابى كرد و از 
اين زاويه به تمركز حواس دائم رهبرى تشكيالت 
بر ارتقاى ظرفيت ها و توان مالى تشكيالت تاكيد 
ورزيد. پلنوم به اين منظور از ميان اعضاى كميته 
مركزى حزب و كومه له يك كميسيون پنج نفره 
را انتخاب كرد. اين كميسيون طرح بودجه بندى 
ارگانها و عرصه هاى مختلف فعاليت تشكيالت و 
همچنين طرح هاى خود براى ايجاد منابع درآمد 
و جمع آورى كمك هاى مالى را تدوين و جهت 
تصويب به كميته مركزى ها ارائه خواهد داد. اين 
كميسيون بر كل درآمدها و هزينه هاى تشكيالت 
نظارت مى كند و امر كنترل و حسابرسى بر كل 

امور مالى را بر عهده دارد.

كميته  فعاليت  خود  كار  از  بخشى  در  پلنوم 
تشكيالت شهرها، راديو صداى حزب كمونيست 
و  حزب  هاى  سايت  امروز،  جهان  نشريه  ايران، 
كومه له را مورد بحث قرار داد و براى تقويت كار 
آنها در موارد مشخص تصميمات الزم را اتخاذ 
جاى  به  را  شهرها  تشكيالت  كميته  پلنوم  نمود. 
داد  را  اختيار  اين  كميته  اين  به  و  كرد  ابقا  خود 
فعاليت هايش  پيشبرد  براى  لزوم  صورت  در  كه 
خود  براى  دستيارانى را  حزب  كادرهاى  ميان  از 

تعيين كند. 

اجرائى  كميته  خود  كار  بخش  آخرين  در  پلنوم 
مركب از پنج تن از اعضاى كميته مركزى حزب 
بارزان  شمسى،  حسن  احمديان،  هلمت  رفقا: 
مازوجى  صالح  و  عليزاده  ابراهيم  پور،  حسن 
را مجددا بجاى خود ابقا كرد. كميته اجرائى در 
فاصله دو پلنوم  هدايت فعاليت هاى سياسى و 

تشكيالتى حزب را بر عهده خواهد داشت.

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
13 خرداد 1388 --  3 ژوئن 2009

 حمالت بورژوازى حاكم، 
واكنش ها و راهكارها

                                                                                                             
درآمد: 

بيش  كشتارگاهى  و  مسلخ  كارگر  طبقه  براى  ايران 
نيست و دنيا بر اين واقعيت اذعان دارد. اما چرا اين 
سرزمين به مسلخ و كشتارگاه كارگران تشبيه مى شود؟ 
كامال مبرهن است، زيرا هيچ واژه اى به اندازه اين 
و  حال  واقعيت  گوياى  تواند  نمى  مترادف  واژه  دو 
شرايط  چگونگى  كننده  توصيف  يا  كارگران  روز 
كارگران  باشد.  ايران  در  اجتماعى  طبقه  اين  زندگى 
صنفى  حقوق  ترين  ابتدائى  از  همواره  سرزمين  اين 
رنج  هاست  دهه  اند.  بوده  محروم  خود  سياسى  و 
گرسنگى و ندارى بر حيات آنان و خانواده هايشان 
چنگ انداخته، و جاى جراحت شالق و تازيانه هاى 
رنجور  پيكرهاى  بر  هايشان  دولت  و  داران  سرمايه 

چندين نسل از ايشان هويداست. 
اند،  شده  اخراج  و  بيكار  گوناگون  عناوين  به  آنان 
محبوس شده اند، شكنجه شده اند و به گلوله بسته 
و  گذشته  سال  سى  در  بالها  اين  تمامى  اند.  شده 
خواست  و  حق  اعاده  جرم  به  صرفا  آن  از  تر  قبل 
توسط  انسان،  شأن  درخور  و  مناسب  زندگى  يك 
و  شاهى  كارگرى  ضد  و  سرمايه دارى  رژيم هاى 
بدين  قناعت  با  است.  آمده  سرشان  بر  اسالمى 
شيواتر  كه  هائى  مرارت  و  دردها  شرح  در  مختصر 
ادامه  را  بحث  اند،  درآمده  تصوير  به  مكررا  اين  از 

مى دهيم. 
نگاهى اجمالى به چند 

سياست ضد كارگرى رژيم:
رژيم  تسلسلى  تهاجمات  چون  و  چند  گيرى  پى 
اسالمى- سرمايه دارى حاكم به سفره بى رونق طبقه 
كارگر، و نشان دادن جزء به جزء اين سياست هاى 
اقتصادى"  "توسعه  لواى  تحت  آنهم  كارگرى  ضد 
امرى بس قابل تأمل و ضروريست. بى گمان بر بستر 
دنبال كردن و تفكر عميق در رويكردهاى اقتصادى 
حاكميت، همگان به يافتن راهكارهائى مؤثر به قصد 
در افتادن با چنين برنامه عمل هائى ملزم مى شوند. از 
سوئى ديگر تمركز بر روى فعاليت هاى طبقه حاكم 
ها،  گيرى  جهت  اين  از  يك  هر  روى  آراء  تبادل  و 
زمينه ساز رسيدن به راه حل هاى كارآمد و منطقى و 

پذيرش آنها از طرف جمع خواهد بود. 
در  كارفرما  بزرگترين  بسان  دولت  دهه  سه  اين  در 
تضاد آشكار با منافع كارگران عمل كرده كه آخرين 
مصوب  دستمزدها  حداقل  تعديل  آن  نمونه هاى 
شوراى عالى كار در سال 1388، ترقيق مجدد قانون 
هدف  به  اسالمى  جمهورى  كارگرى  ضد  تماما  كار 
گذارى"  سرمايه  و  توليد  موانع  "رفع  قانون  اجراى 
و  صنايع  صاحبان  سود  به  زائى  اشتغال  نگرش  و 
كارفرمايان مى باشند. به تبعات ويرانگر هر يك از 
اين سه موضوع بصورت مجزا نگاهى كوتاه خواهيم 

داشت. 

هميشگى  موازنه  عدم  يا  همخوانى  عدم   (1
خدماتى  و  توليدى  واحدهاى  كارگران  دستمزدهاى 
تعليق  اين،  از  تر  ظالمانه  و  تورم،  نرخ  با  كشور 
بخش  و  دولت  جانب  از  ناچيز  دستمزدهاى  همين 
به  را  اى  عديده  معضالت  مقطع  اين  تا  خصوصى 
است  كرده  تحميل  كارگرى  خانوارهاى  و  كارگران 
پرداختى ها  حداقل  رسمى  كاهش  فشار  منبعد  كه 
آنهم درحاليكه اقتصاد ركودى- تورمى ايران بعلت 
اوجگيرى بحران سرمايه دارى وضعيت وخيم ترى 
 40 تا   30 تورم  بار  سنگينى  زير  را  آنها  كرده،  پيدا 
پيامدهاى  عوض  در  آورد.  درمى  زانو  به  درصدى 
هاى  سياست  بسان  سياست  اين  اعمال  از  حاصل 
پيشين، برابر با كسب سود و انباشت بيشتر سرمايه 

براى طبقه حاكم خواهد بود. 
داشت  اظهار  بايد  مى  و  جديست  تهديد  يك  اين 
طبقه كارگر ايران هفته ها و ماه هاى دشوارترى را 
پيشاروى خود دارد. ليكن از چه سبب چنين استنباط 
مى شود؟ پاسخ روشن است؛ با اينكه در چهار، پنج 
هاى  تشكل  به  دستيابى  اميد  به  مبارزه  اخير  سال 
با  داشته،  جريان  كشور  پهنه  در  طبقاتى  و  مستقل 
اينكه در اين چند سال كميته هائى به همت فعالين 
باز  اند،  شده  تأسيس  داخل  كارگرى در  پيشروان  و 
واحد  شركت  كارگران  كوتاه  پريود  اين  در  اينكه  با 
شجاعت  و  گذشتگى  جان  از  با  تپه  هفت  نيشكر  و 
تحسين برانگيزى توانستند تشكل هاى خودشان را 
برپا دارند، با اينكه هر ساله مراسم هاى غير دولتى 
اول ماه مه دليرانه بدون توجه به محدويت ها و بگير 
سقز،  تهران،  مانند  شهرها  از  اى  پاره  در  ببندها  و 
سنندج و ... برگزار مى گردند، با اينكه گرايش چپ 
و راديكال جنبش كارگرى ايران با اطمينان مى رود تا 
از رفرميسم و سنديكاليسم پيشى بگيرد، و سرانجام با 
اينكه فعالين كمونيست جنبش هاى زنان و دانشجوئى 
دارند به پشتوانه هاى محكم پيكارهاى كارگرى مبدل 
مى گردند، ولى واقعيت زمخت اينست كه على رغم 
اين همه دلگرمى، اين درجه از پيشروى و اين همه 
نقاط عطف در جنبش كارگرى براى رفع موانع ذهنى 
و عملى تشكل يابى كارگران و كسب ساير مطالبات 
مطروحه، كماكان سرمايه داران و دولت آنها فارغ از 
كارگران  دستمزدهاى  سطح  به  وسيعا  واهمه اى  هر 
در  روزه  هر  كه  مبارزاتى  هنوز  متأسفانه  تازند!  مى 
و  حقوق  دريافت  حول  توليد  و  كار  هاى  محيط 
مزاياى قانونى راه اندازى مى شوند در موارد بسيارى 

بى نتيجه مى مانند. 
برسر  كارگرى  هاى  جدال  بودن  ثمر  كم  پيداست، 
به  دستمزدها  افزايش  يا  و  معوقه  حقوق  پرداخت 
كمبود  و  مبارزات  اين  پراكندگى  همانا  فاكتور  سه 

و  بزرگ  صنايع  كارگران  الزم  حمايت هاى 

        فرشيد شكرى
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مادر مثل نفت و فوالد از كارگران معترض، 
آن  به  سركوب  دستگاه  وحشيانه  حمالت 
آكسيون ها، تجمعات و اعتصابات كارگرى و فقدان 
خواست  تحميل  در  سراسرى  و  طبقاتى  نهادهاى 
به  دستمزدها  سطح  باالبردن  جمله  از  كارگران 
كارفرمايان و رژيم، بازمى گردند. پس مادام بر اين 
خواهد  منوال  بدين  وضع  نگرديم،  فائق  ها  ضعف 
قانون  زدن  پس  هم  مدت  كوتاه  در  احتماالً  و  بود 

كاهش دستمزدها محال است. 
               

به  حصر  و  بى  حد  اختيارات  اعطاى  و  سپردن   (2
از  برخى  "رفع  قانون  هشت  ماده  طبق  كارفرمايان 
است.  دوم  موضوع  سرمايه گذارى"  و  توليد  موانع 
ضد  سراپا  كار  قانون  كه  مصوبه  اين  بكارگيرى 
كارگرى جمهورى اسالمى را بيش از پيش به نفع 
و  كاران  مقاطعه  بزرگ،  و  كوچك  صنايع  صاحبان 
پيمانكاران رقيق ساخته، بطور دقيق عملياتى كردن 
نسخه هاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول 
رفسنجانى،  هاشمى  هاى  دولت  البته  كه  باشد  مى 
دوره  در  كدام  هر  نژاد  احمدى  پاسدار  و  خاتمى 
صدارتشان همه توان و امكانات دستگاه اجرائى را 
نسخه ها  اين  مجرى شدن مو به موى  خدمت  در 

قرار دادند. 
بر پايه اين ماده نه تنها قراردادهاى موقت رسميت 
مى يابند، تعديل نيرو به بهانه هائى از قبيل نوسازى 
و بازسازى ماشين آالت و اخراج كارگران در پاسخ 
به هر اعتراض و حق طلبى اى مجاز مى گردند، بلكه 
همچنين كارفرمايان از پرداخت ضريب حق بيمه به 
سازمان تأمين اجتماعى كه خود نوعى ماليات است 
و گويا اين سازمان از محل جمع آورى آن ماليات ها 
براى تأمين معيشت بيمه شدگان و مستمرى  بگيران 
و كمك به كارگران اخراجى و بيكار بهره مى گيرد، 

معاف مى شوند. 
از اوايل دهه هشتاد قرن بيستم بدين سو گذرانيدن 
اقتصادى  مدل  پيشروى  براى  كارگرى  ضد  قوانين 
اغلب  كارفرمايان  كردن  وظيفه  بى  و  نئوليبراليستى 
مراكز توليدى و خدماتى در پرداخت حق بيمه هاى 
تمامى  هاى  فعاليت  رأس  در  بيكارى  و  درمانى 
اما  ايران،  در  است.   گرفته  جاى  بورژوازى  دول 
در موازات با اين مورد مى توان به پرداخت نشدن 
به موقع حق بيمه دولت به سازمان تأمين اجتماعى 
يا عدم تأييد به موقع بدهى هاى سنواتى دولت به 
سازمان مزبور، اشاره كرد. بنا به گزارشات منتشره، 
تكنوكرات،  دولت هاى  گذشته  سال  بيست  طى 
ها  يارانه  اين  اختصاص  از  اصولگرا  و  رفرميست 
طبق  كرده اند.  استنكاف  اجتماعى  تأمين  سازمان  به 
آخرين شنيده ها كمك دولت احمدى نژاد از 2500 
ميليارد تومان در سنوات قبل، ابتدا به 1000 ميليارد 

تومان و سپس به 600 ميليارد تومان تقليل يافت.
  

سياست  روى  گرفته  در  مباحث  اساس  بر   (3
حاكميت  غالب  نگرش  داخل،  در  زائى  اشتغال 
هزينه ها  كاهش  به  معطوف  فقط  اشتغال  ايجاد  در 
به  تسهيالت  اعطاى  و  كارفرمايان  هاى  بودجه  و 
صنعتى  و  تجارى  بنگاه ها  و  مؤسسات  مالكين 

پناهى  دار  سرمايه  و  سرمايه  رويكرد  اين  است. 
با  را  كارگران  تا  داده  امكان  كارفرمايان  به  دولت، 
دريافت  المصالحه  وجه  موقت  قراردادهاى  انعقاد 
كمك ها و يارانه ها قرار دهند و آنگاه پس از دريافت 
وجوهات مورد تعقيب خود سريعا نسبت به اخراج 

و بيكارسازى آنها اقدام كنند. 
اين نكات تنها چند مورد از موارد بى شمار حمالت 
و  زندگى  سطح  به  شده  ريزى  برنامه  و  شده  فكر 
توان  مى  تحقيقا  و  بود  ايران  كارگر  طبقه  معيشت 
سال  سى  اين  در  كه  زيادترى  مشكالت  و  مسائل 
تحت  را  ملك  اين  زحمتكشان  و  كارگران  دامان 
حاكميت سياه نظام اسالمى- سرمايه دارى گرفته، 

به نكات فوق افزود.

 خاتمه:
اخراج و بيكارسازى هاى هر روزه، رشد بى سابقه 
هاى  دهه  به  نسبت  دوره  اين  در  بيكارى  نرخ 
دستمزدها  ساختن  معلق  و  پرداخت  عدم  پيشين، 
مهار  تورم  دستمزدها،  رسمى  تعديل  اينك  و 
افزايش  توليد،  و  صنعت  ركود  فزاينده،  و  ناشدنى 
فوج  شدن  گسيل  و  كشور  فقراى  تعداد  روزه  هر 
فوج توده هاى كارگر و زحمتكش به زير خط فقر، 
كارگرى  فعاالن  كردن  زندانى  و  دستگيرى  ادامه 
و... زندگى را براى كارگران و ستمكشان ايران به 
شرايطى  در  زيستن  كه  كرده  مبدل  جهنمى  چنان 
حس  و  لمس  است.  تصور  غيرقابل  اين  از  بدتر 
درپى  را  قديمى  پرسش  اين  جانگداز  حقايق  اين 
دارد كه براى از ميان برداشتن اين وضعيت جهنمى 
افسار  هجوم  با  مقابله  راهكارهاى  كرد؟  بايد  چه 
گسيخته كارفرمايان و رژيم حامى آنان كدامند؟ آيا 
آن نظرات به اصطالح واقع بينانه و عقالنى اى كه 
ما را به دست روى دست گذاشتن دعوت مى كنند 
يا پشت سر بخشى از بورژوازى مخالف به صف 

مى كنند ارزش گوش دادن دارند؟!    
طبعا وقوع تحوالتى به نفع جبهه كار و زحمت در 
طبقاتى  قواى  توازن  تغيير  تا  كشور  كنونى  اوضاع 
به زيان استبداد و جبهه سرمايه، و پيشروى جنبش 
كارگرى در مصاف هاى بعدى كه منوط به تدارک 
كار  هاى  محيط  همه  در  همزمان  اعتراضات  دادن 
عليه  تعرضى  تماما  قالب  به  پيكارها  آن  ورود  و 
داالن  از  است؛  استثمار  و  ستمگرى  ريشه هاى 
و  طبقاتى  هاى  تشكل  در  كارگران  يابى  سازمان 
سراسرى مى گذرد. اين يك بحث صحيح و علمى 
است و همه كس روى آن اتفاق نظر دارد، از اينروى 
احساس  مهم  اين  مجدد  تأكيد  و  تكرار  به  لزومى 
نمى شود. ليكن در اين بين، مبحث با اهميت ديگر 

يعنى انديشه بر روى متشكل شدن در يك تشكيالت 
مستقل سياسى به مثابه پيش شرطى در مبدل شدن از 
طبقه اى "درخود" به طبقه اى "براى خود" ، در كنار 
امر ايجاد آن تشكل هاى فوق الذكر مطرح هستند. 

ماركسيسم و تاريخ بيش از صد و پنجاه سال كشمكش 
طبقاتى در سطح دنيا به ما استثمار شدگان گوش زد 
مى كنند كه بدون داشتن تشكل هاى مستقل بعنوان 
نياز عاجل و مهم جنبش كارگرى ايران در راستاى 
بدون  طبقه،  پراكنده  اجزاى  و  ها  بخش  همه  اتحاد 
دارا بودن يك حزب سياسى كه به مفهوم ظاهر شدن 
و  باشد  مى  متمركز  اجتماعى  طبقه  يك  هيأت  در 
بدون در پيش گرفتن آن مبارزه اى كه ايجاد انقالب 
شيوه  كامل  انهدام  سياسى،  قدرت  تسخير  كارگرى، 
طبقات  امحاى  كالم  يك  در  و  دارى  سرمايه  توليد 
على  داند،  مى  خود  افق  را  خصوصى  مالكيت  و 
االصول نجات از يوغ بردگى مزدى، رهائى از همه 
مظالم موجود و بازگردانيدن اختيار به انسان ممكن 
و  كمونيست  كارگران  واقعى  رسالت  بود.  نخواهد 
احزاب كارگرى يارى رساندن به تأسيس اين ظروف 
انداز  چشم  اين  گسترانيدن  و  مبارزه  ابزارهاى  و 

سوسياليستى در ميان آحاد عظيم كارگران است.  
 03/06/2009                       

نشريه سياسى
حزب كمونيست ايران

سردبير: هلمت احمديان

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

براى ما ارسال كنيد.

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

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

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

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

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

سه صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز
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افيون دين جان گدازترين افيون ها!
«نگاهى كوتاه به وضعيت زنان قربانى افيونها در افغانستان»

 

عطا خلقى

دين افيون توده هاست! مهم نيست چه نامى بر خود 
نهاده باشد. اسالم، مسيحيت، يهوديت، آيين بودا، ... 
هر كدام و همه به اندازه كافى حرمت انسان و حقوق 
انسان و خود انسان را زير پاگذاشته اند. هريك از 

اينها به درازاى قدمت شان خون ها ريخته اند. 
واداشتن  دورانى،  هر  در  اديان  از  دينى  هر  رسالت 
فرامين  از  كردن  اطاعت  و  شدن  تسليم  به  انسانها 
و  موهوم  خدايانى  و  يكتا  خداوند  دستورات  و 
"فرستادگانى" بنام رسوالن خدا و نايبانى بنام خلفا 

و امامان بوده است.
بر  افيون  اين  هم  يكم  و  بيست  قرن  اين  در  هنوز 
سنگينى  انسان  ميلياردها  شعور  و  وجدان  و  ذهن 
مى كند. حتى در سكوالرترين جوامع هم آثار و رد 
پاى دين و مذهب در قوانين و عرف و فرهنگ مردم 
ارتجاعى ترين  مختلف،  اديان  ميان  از  دارد.  جايگاه 
حريم  و  حرمت  و  حقوق  به  شان  متجاوزترين  و 

انسان ها، اسالم است.
در اين مقطع از تاريخ كه عصر پيشرفت هاى فوق 
سريع علوم و فنون و فن آورى هاى رايانه اى است، 
خدمت  در  مى تواند  مذهب  خرافه  كه  آنجايى  از 
از  شيادانه  و  آگاهانه  باشد؛  بورژوازى  استراتژى 
عنوان:  تحت  آنها  نماينده  دول  و  بورژوازى  سوى 
«احترم به فرهنگ و باور مردم و نسبيت فرهنگى و 
آزادى عقيده و بيان»، دست مذهب را باز گذاشته اند 

تا خرافات مذهبى نشر عمومى و علنى پيدا كنند.
اين روزها در كشورهاى اروپايى ديگر هيچ قباحتى 
ندارد اگر متوليان دولت ها به دفاع از قوانين شرعى 
به  برخورد  براى  آلترناتيوى  آن  از  و  برانند  سخن 

اهالى اهل شريعت و كتاب بسازند!
مصالح سياسى و اقتصادى و ديپلماسى دول پيشرفته 
سكوالرترين  كه  است  برجسته  آنقدر  سكوالر  و 
كشورهاى جهان هم به اسالم سياسى و حكومت هاى 
دين  بى  شهروندان  حقوق  و  مى دهند  باج  اسالمى 
و ضد دين را پايمال مى كنند و حقوق ويژه براى 

مسلمانان ضد سكوالر قائل اند. 
و  قتل  جز  چيزى  بزنيم  ورق  را  اديان  تاريخ  اگر 
و  خدا  رضاى  براى  آدمها  كردن  مثله  و  كشتار 

پيامبران خدا نخواهيم ديد. 
خونبار  تعرض  تا  گرفته  صليبى  جنگ هاى  از 
صهيونيست ها عليه فلسطينيان، از تخدير كردن هاى 
آمريكا  اَى  آى  سى  پادو  الماى  دااليى  دسته  دارو 
در تبت گرفته تا تروريست هاى بنيادگراى القاعده 
و طالبان و...، از بيزنس توريسم پردرآمد عربستان 
واتيكان  نقش  تا  گرفته  حج  مناسك  نام  با  سعودى 
و پاپ اعظم و مسيونر هاى ولگرد مروج مسيحيت 
مشترک را  هدف  يك  همه  و  همه  دنيا؛  سراسر  در 

پى مى گيرند: 
و  موهومات  مشتى  داشتن  باور  به  مردم  تخدير 

هموار سازى بستر گردش سرمايه!

خمار  براى  افيونى  جز  مذاهب  و  اديان  اين  همه 
زمينى  واقعيات  از  ها  انسان  ساختن  دور  و  كردن 
گندابى  جز  و  آسمانى  اوهامات  به  جستن  پناه  و 
متعفن براى آلودن و آغشتن ذهن و وجدان و شعور 
انسان ها و بسترى براى هموار سازى گردش سرمايه 

و توجيه استثمار، نيستند.
از ميان همه اديان، نقش اسالم در توجيه نابرابرى ها 
خونريزى،  و  جنگ  و  ها  انديشى  دگم  تحميل  و 
جنايت  و  تر  انسانى  ضد  تر،  مصرانه  تر،  برجسته 
بارتر  جنايت  بمراتب  آن،  طالبانى  نوع  است.  بارتر 

است! 
***

نگاهى به گزارشات به آتش كشاندن مدارس دختران 
در افغانستان و پاكستان توسط طالبان در عين حال 
كه اوج تحجر و قساوت اين كثافت هاى بازمانده از 
دين نبوى اسالم را به نمايش مى گذارد، مو بر تن 

هر انسانى را هم سيخ مى كند. 
در  هفته  يك  ظرف  افغانستان،  از  رسمى  اخبار  بنا 
واليات جنوبى و جنوب شرقى افغانستان چهار بار 
حمالت  اين  است.  شده  حمله  دختران  مدارس  به 
كه با پرتاب راكت و بمب دستى صورت گرفته اند، 
ساختمان هاى اين مدارس را به آتش كشانده است. 
بر اساس آمارى كه وزارت معارف افغانستان ارائه 
داده است در سال جارى خورشيدى، هجده مورد 
از حمله و به آتش كشيدن مدارس دختران توسط 

طالبان در سراسر افغانستان ثبت شده است.
وزارت معارف افغانستان اضافه كرده است كه ظرف 
يك ماه اخير، بيش از هفتاد تن از معلمان و دانش 
آموزان در اثر حوادث مختلفى كشته يا زخمى شده 

اند.
عالوه بر حمالت مسلحانه طالبان به مدارس، چند 
در  دختر  آموزان  دانش  روى  بر  پاشى  اسيد  مورد 
مسموميت  از  مورد  چندين  افغانستان،  جنوب 
در  كاپيسا  واليت  در  دختر  آموزان  دانش  گروهى 

شمال كابل، نيز گزارش شده اند.
بر اساس گزارشى روز سه شنبه 12 ماه مه امسال، 
نزديك به 150دانش آموز دختر در شمال كابل به 
بيمارستان ها  راهى  و  شده  مسموم  همزمان  طور 

گرديده اند. 
كشاندن  تعطيل  به  و  مدارس  كشاندن  آتش  به 
مدارس سالهاست از سوى تبهكاران اسالمى طالبان 

ادامه دارد.
در ماه مه سال 2008 وزارت معارف افغانستان اعالم 
كرد كه حدود 700 مدرسه در سراسر افغانستان در 
نتيجه تهديد و به آتش كشيده شدن طالبان تعطيل 

شده اند.
اين وزارتخانه همچنين آمار معلمان و دانش آموزان 
كشته شده در جريان حمالت طالبان را بيش از 150 

نفر اعالم كرده است.

تهديدهاى  بدنبال  خبرگزارى ها،  گزارش  به 
 571 از  ماه،  شش  ظرف  طالبان  هاى  تروريست 
مدرسه دخترانه منطقه پيشاور پاكستان، بيش از 160 
مدرسه به طور كامل تخريب و بالغ بر 80000 دختر 
متجاوز  و  محروم  مدرسه  به  رفتن  از  آموز  دانش 
نتيجه  در  اند.  شده  نشين  خانه  زن،  معلم  از 8000 
تهديد طالبان همه مدارس دولتى و غير دولتى دره 

سوات، تعطيل شده اند.
ابعاد جنايات اين گروه ضد بشر خدا پرست، آنقدر 
دست  و  مرتجع  كرزاى  فغان  كه  است  دهشتناک 
و  زبونى  سر  از  و  است  آورده  در  هم  را  نشانده 
ناتوانى در رويارويى با برادران دينى اش، در يكى 
از همايش هاى بين المللى، گزارش مدرسه سوزان 

جنايتكاران طالبانى را اين گونه اعالم مى كند:
هزار  حداقل 300  افغانستان  واليات  از  برخى  «در 
كودک افغان به مكتب رفته نمى توانند. مكتب هاى 
آنها سوختانده شده و معلمان آنان شهيد شده اند. 
پدران و مادران آنها تهديد شده و مكتب به روى 

اين كودكان بسته شده است». 
***

ادامه كارى جنايات طالبان بدون يك پشتوانه مالى 
قوى و جز از طريق شركت مستقيم در بازار توليد 
و توزيع و خريد و فروش مواد مخدر و همدستى 
مافيايى ترافيك اين مواد به خارج از اين  با شبكه 
خشخاش،  كاران  كشت  از  خواهى  باج  و  كشور 

ناممكن است. 
شبكه تروريستى طالبان از بعد از سقوطش در سال 
پشتوانه  بيشتر  هرچه  تقويت  براى  كنون،  تا   2001
اسالمى  جنايات  كارى  ادامه  و  تداركاتى  و  مالى 
كشاورزان  اند  كوشيده  همواره  شان،  ارتجاعى  و 
منطقه را به كشت خشخاش و توليد ترياک و ديگر 

فرآورده هاى افيونى، تشويق كنند.
استان هلمند كه در غرب افغانستان واقع است و از 
پايگاههاى اصلى طالبان بحساب مى آيد، بزرگترين 
مركز كشت خشخاش و توليد ترياک در افغانستان 

است.
دار و دسته جنايتكار طالبان كشاورزان اين منطقه را 
تشويق به كشت خشخاش مى كنند تا با اخذ ماليات 
از آنها و درآمد حاصله از اين مواد خانمان برانداز، 
گسترده ترى  تجاوزات  و  بيشتر  ناامنى  ايجاد  توان 
داشته باشند. و با درآمد حاصله از اين افيون، افيون 
اسالم را بيشتر به ميان مردم مفلوک ببرند و با اين 
چتر  زير  به  را  بيشترى  مزدوران  كثيف  هاى  پول 
منفجره  مواد  و  راكت  و  بمب  و  آورند  در  اسالم 
خاک  با  را  بيشترى  مدارس  و  كنند  تهيه  بيشترى 
يكسان كنند و خون هاى بيشترى بريزند و ماهيت 

"دين مبين اسالم" را بيشتر معرفى كنند.
اسالمى  غير  را  ترياک  زمانى  كه  طالبانى 
مى دانست اكنون به نفع اسالم و در جهت 
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تجارت  و  داند  مى  مباحش  آن،  تقويت 
اصلى  آن  هاى  فرآورده  و  ترياک  پرسود 
گروه  اين  سرجنبانان  و  سران  مشغله  ترين 

تروريست و مسلمان است.
اكنون كشت خشخاش و توليد ترياک و فرآورده هاى 
براى  مالى  پشتوانه  ترين  مهم  و  ترين  اصلى  آن، 
خريد اسلحه و آموزش نيرو و ادامه كارى اين گروه 

جنايتكار است. 
اين جنايتكاران حرفه اى و وصل به شبكه مافيايى 
به  براى  ايران،  پاسداران  سپاه  در  يافته  سازمان 
اين  از  ناشى  درآمد  دالر  ها  ميليون  آوردن  دست 
روستاها  محالت  ديوار  و  در  به  مرگ،  سوداگرى 
كه  مى كنند  تهديد  را  مردم  و  مى چسپانند  اعالميه 
اگر خشخاش نكارند كشته مى شوند و باين ترتيب 
مردمى را كه مغز و فكر و وجدان شان را هاله اى 
از "افيون اسالم" گرفته است، مجبور مى گردانند كه 
ترياک  توليد  و  خشخاش  كشت  با  را  خود  روزى 
بازار  و  بپردازند  هم  طالبان را  خراج  و  كنند  تأمين 
مافياى توليد و توزيع اين ماده جان فرسا و مهلك 
را از طريق سوداگرانى كه بازهم سرشان به طالبان 
اسالم و جمهورى اسالمى بند است؛ گرم نگه دارند 
و اين بسته هاى مرگ را به سراسر دنيا روانه كنند. 
مخدر  مواد  با  مبارزه  دفتر  ساالنه  گزارش  براساس 
سازمان ملل متحد در كابل، مساحت زمين هاى زير 
هم چنان  افغانستان  جنوب  در  هلمند  استان  كشت 
مهم ترين منطقه توليد ترياک در اين كشور است. 

كشور  هلمند  «اگر  است:  آمده  گزارش  اين  در 
دنيا  ترياک  كننده  توليد  بزرگترين  مى بود،  مستقلى 

به شمار مى آمد.»
حال  در  طالبان  ملل،  سازمان  برآوردهاى  براساس 
حاضر با وضع ماليات بر كشت خشخاش و توليد 
درآمد  دالر  ميليون   300 ساالنه  موادمخدر،  قاچاق 
مالى  نيازهاى  تأمين  اصلى  منبع  كه  كند  مى  كسب 

اين گروه است. 
همدستى اين گروه با باندهاى قاچاق مواد مخدر، از 
سويى بازار توليد و توزيع اين تجارت مرگ را رونق 
بخشيده است و از سويى ديگر زندگى انسان هاى 

زيادى را به تباهى مطلق كشانده است.
مردم فلك زده افغانستان و بيشتر از همه زنان اين 
كشور، تنها قربانى مصائب يك جنگ و تجاوز سى 
ساله سرمايه جهانى و آفت مواد مخدر نيستند. بر 
بستر اين جامعه متالشى شده و سلطه ارتجاع، باز 
توليد كثيف ترين خرافه هاى مذهب و ضديت با 
حقوق مدنى و انسانى انسان هاى اين ديار در حوزه 
اقتدار ارمغان آورندگان "صلح و دموكراسى"، شكل 

قانونى هم بخود مى گيرد. 
چند ماه پيش قانونى ارتجاعى و زن ستيز از مجلس 
پوشالى افغانستان گذشت و تصويب شد و به تاييد 
آن  اساس  بر  كه  رسيد  كشور  اين  جمهور  رئيس 
كثيف ترين و باالترين حد مرد ساالرى و بزرگترين 
توهين به زن، شكل قانونى بخود گرفت. بر اساس 

ماده 132 اين قانون:
به  مرد  تمايل  صورت  در  تا  است  واجب  زن  «بر 
(مرد)  «زوج  كند.»،  تمكين  مرد  جنسى  درخواست 
چهار  هر  از  حداقل  سفر  ايام  غير  در  است  مكلف 

شب، يك شب با زوجه (زن) اش در فراش واحد 
بيتوته كند، مگر در شرايط بيمارى»، «زن بدون اجازه 

شوهر، نمى تواند از منزل خارج شود.»
وقتى كه مجلس ارتجاعى اين كشور و رئيس جمهور 
بى اختيار آن به تبعيت از اسالم و تفكر طالبانى، مهر 
تأييد بر چنين قانون زن ستيزى مى زنند، معلوم است 
كه زن ستيزان طالبان گستاخ تر از هميشه تخريب و 
به آتش كشيدن مدارس دختران را در ابعاد وحشيانه 

ترى ادامه خواهند داد.
***

و  مدارس  كشيدن  آتش  به  جنايتكارانه  رويدادهاى 
كشتار دختران در افغانستان و پاكستان توسط طالبان، 
تنها سند جنايت پيشگى اين گروه تروريست و دولت 
بى اختيار و فاسد افغانستان را روى ميز دادگاه هاى 
دادرسى به اين جنايات ضد بشرى نمى گذارد، در 
عين حال آبروباختگى و تجاوزات و سياست هاى 
امپرياليستى و غارت گرانه كليه دولت هاى "حافظ 
حقوق بشر" و پيام آوران "صلح و دموكراسى" را كه 
طالبان را پروراندند و كرزاى را به كرسى نشاندند، 

افشاء و رسوا مى كنند. 
اگر اين روزها و بسيار پيشتر از اين هم طالبان به 
حكم خدا و به فرموده رسول خدا و در راستاى امر 
به معروف و نهى از منكر به روى زنان و دختران 
مدارس پاكستان و افغانستان اسيد و تيزاب مى پاشد 
سرشان  بر  و  كشد  مى  آتش  به  را  مدارس شان  و 
جنايتكارى  و  گستاخى  درجه  اين  كند،  مى  خراب 
خورده  شكست  و  تجاوزگرانه  هاى  سياست  از  را 

حافظان سرمايه مايه مى گيرد.
سرمايه  نمايندگان  اين  افغانستان  اشغالگران  اگر 
اين  و  مخدر  مواد  مافياى  پشتيبانان  اين  و  جهانى 
معامله گران و بند و بست چيان با اسالم سياسى، كه 
حكومت دست نشانده اى را بر مردم فلك زده افغان 
تحميل كرده اند، حتى اگر مطابق موازين اشغالگرى 
مى بايست  چيز  هر  از  قبل  كردند،  مى  عمل  هم 
امنيت شهروندان منطقه تحت اشغال خود را تأمين 
مى نمودند، و كار و زندگى اين مردم را سر و سامان 
را  گرسنه  انسانهاى  آورى  روى  بستر  و  دادند  مى 
اما  مى بستند.  طالبان  تروريستى  باند  به  پيوستن  به 
اين اشغالگران و متجاوزين حقوق بشر با اسم رمز 
به  جز  بشر"  "حقوق  شعار:  لواى  زير  و  دمكراسى 
پيشبرد سياست هاى تجاوزگرانه خود نمى انديشند، 
و روز روشن و زير سلطه اقتدار سياسى و نظامى 
را  افغانى  شهروند  حقوق  شدن  مال  لگد  خود 
متوقف  كه  درخورى  العمل  عكس  اما  مى بينند 
كننده اين تجاوزات باشد از خود نشان نمى دهند و 
ككشان هم نمى گزد كه بر سر اين مردم زجر ديده 

چه مى آيد! 
تبهكاران  دست  كردن  كوتاه  در  نقشى  تنها  نه  اينها 
را  دالالنى  كه  ندارند،  خود  ساخته  دست  طالبانى 
هم راهى بارگاه آنها مى كنند تا ملزومات سازش و 
آشتى طالبان با حكومت كارتونى و بى اختيار دولت 

كرزاى را فراهم كنند.
اينها هم چنين در برخورد به قوانين ارتجاعى و ضد 
بشرى پارلمان پوشالى اين كشور كه در واقع چراغ 
بى  اوج  است،  آنها  از  دلجويى  و  طالبان  به  سبزى 

مسئوليتى خود را به نمايش مى گذارند.
در  ميتوان  را  رذيالنه  برخورد  اين  نمونه  آخرين 
اظهارات اوباماى "منشاء تغيير" در برخورد به قانون 
با  چگونه  كه  ديد  افغانستان  زنان  بردگى  و  تجاوز 
فرهنگى"  و  اى  منطقه  هاى  "حساسيت  يادآورى 
سر و ته مسئله را هم مى آورد و از كنار اقدام به 
غايت ارتجاعى مشترک دولت و مجلس اين كشور 

مى گذرد! 
***

در  طالبان  سقوط  از  دهه  يك  از  بعد  و  امروز 
و  اسالم  جهنم  در  همچنان  افغان  زنان  افغانستان، 
جهنم اشغالگران و در حوزه اقتدار سياسى ونظامى 

كشورهاى عضو ناتو مى سوزند! 
امروز و بعد از تحميل سه دهه جنگ و ويرانى به 
مردم اين ديار، زنان بيشتر از همه و در ابعاد دهشتناک 

ترى قربانى مى شوند و خشونت مى بينند! 
قانون  پشتوانه  به  و  اسالم  بركت  به  ديگر  امروز 
برگرفته از شريعت اسالم خشونت عليه زنان پيگرد 

قانونى هم ندارد!
امروز و بعد از سه دهه جنگ و اشغال، (سنگسار، 
دختران  ازدواج  اجبارى،  ازدواج  جنسى،  تجاوز 
فرزند  همسرى ، حجاب اجبارى،  خرد سال، چند 
فروشى، جلوگيرى از مدرسه رفتن دختران، ممانعت 
از كار كردن زنان درخارج از منزل، و...) همچنان 

ادامه دارد.
زنان افغان تنها از جنگ و مصائب آن در رنج نيستند! 
تنها محروم از حقوق فردى و انسانى خود نيستند! 
تنها در معرض اعمال انواع خشونت ها نيستند! اين 
بخت برگشتگان، زن ستيزى خود را نيز بايد بپذيرند 

واال مجرم اند!
ماده 132 قانون حمايت از خانواده، به صراحت به 

مجرم بودن زنان اشاره دارد!
با تصويب چنين قانونى نه تنها زن ستيزى رسميت 
به  مرد  تجاوز  آن  اعتبار  به  بلكه  يابد،  مى  قانونى 
همسرش قانونى و بدون پيگرد است و در صورت 
شناخته  مجرم  زن  تجاوز،  اين  به  زن  ندادن  تن 

خواهد شد!
چنين قانونى، جنبه هاى زن ستيزانه ديگرى را نيز 
در خود دارد. بر اساس چنين قانونى هيچ زنى بدون 
زنى  هيچ  باشد،  شاغل  تواند  نمى  شوهرش  اجازه 
هيچ  ندارد،  كردن  سفر  حق  شوهرش  اجازه  بدون 
زنى بدون اجازه شوهرش حق خارج شدن از منزل 
و ديدار و مالقات با خانواده و يا دوستانش را هم 

ندارد!
امروز و بعد از سه دهه جنگ و ويرانى در افغانستان، 
اختالفات  دام  در  ديار  اين  بخت  شور  مردم  هنوز 
مذهبى سنى و شيعه و عشيره اى عشيره هاى پشتون 
و تاجيك و هزاره و ازبك و... گرفتارند و هر روز 

هم بابتش تاوان هاى سنگين انسانى مى دهند! 
امروز و بعد از سه دهه جنگ و اشغال و اسارت، 
مردم رنجديده اين ديار در دام افيون اسالم، افيون 
ترياک، افيون ناسيوناليسم، و در ميان ويرانگى هاى 
بجا مانده از جنگ و كشتار و مين هاى عمل نكرده 

انسان بى دست و پا و فقر  هزاران هزار  و 
افق  هيچ  بى  حصر،  و  حد  بى  فالكت  و 
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فريادى از درون 
صداى فريادت را،

دردبيكرانت را،
ازديرباز،

ازاعماق قرون گذشته،
تاكنون،در تارو پود،

وجودم عميقانه حس ميكنم.
نامت را

نامهايتان را
تك تك

فريادمى كنم
فرشته،
شهال،
دعا،

وخيل بيشمار
به مسلخ بردگان را.

نامهاى
قربانيان جهل و رذالت،

دين و بربرييت را،
از اعماق وجودم فريادميكنم.

نازنين دختراِن زيبايى
وصداقت ودوستى

چه بزدالنه، بى رحمانه،
گلويتان را بريدند
با افيون توده ها،
مذهب و دين،

سنگسارتان كردند،
دردياراِن حاكميِت جهل وسرمايه وتزوير،

زيبايى، عشق ودوستى است،
كه به مسلخ  برده مى شود.

فريادشويم و بسازيم جهانى ديگر را 
جهانى سرشار از دوستى، محوسرمايه،

جهانى كه عشق را به مسلخ نخواهند برد. 
ودختران، همساِن پسران انسان شناخته مى شوند.

(به يادفرشته نجاتى وفرشته هاى بيشمارِقربانيان جهل ومذهب)
بنفشه- اوت

و  بينند  مى  زجر  روشنى 
تحقير مى شوند!

دهه  سه  از  بعد  و  امروز 
جنگ و اشغال، هنوز از آن سعادت و 
بهروزى و ترقى اى كه مناديان صلح و 
دموكراسى وعده اش داده بودند كه با 

خود به ارمغان آورند، خبرى نيست!
امروزه و بعد از سقوط سلطه طالبان، 
توليد  باز  طالبانى  باورهاى  هم  هنوز 

مى شوند!
است  سال   30 از  بيش  كه  مملكتى 
نديده  بخود  آرامش  و  صلح  رنگ 

است؛ 
و  شده  اشغال  كه  مملكتى 
از  نيمى  نظاميان  زيرچكمه هاى 
له  مذهبى  ارتجاع  و  عالم  كشورهاى 

شده است؛ 
مملكتى كه زير نفوذ و قدرت ويرانگر 
و  خدا  مباشران  و  سرمايه  نمايندگان 
مشتى رئيس عشيره و دزد و چپاولگر 
توسعه  هنرشان  همه  كه  بشر  ضد 
كشت ترياک و صدور و فروش آن از 

طريق يك شبكه مافيايى است؛
در مملكتى كه مردمانش روزانه بيش 
نظاميان  چشم  در  چشم  چيز  هر  از 
جهادى  مزدوران  و  ناتو  اشغالگر 
و  تانك  و  توپ  و  دارند  طالبانى  و 
بينند،  مى  ترياک  و  خون  و  اسلحه 
بايد از امنيت و بهداشت و مدرسه و 
حقوق مدنى و زندگى انسانى خبرى 

نباشد!
در مملكتى كه بيش از 30 سال است 
و  كشتار  و  ويرانى  و  جنگ  از  غير 
زندگى  يك  از  نشانى  هيچ  جنايت، 
بركت  به  و  نديده  بخود  امن  و  آرام 
اسالم سياسى و حكومت بنيادگرايان 
مدنيت  از  نشانى  نمى توان  جهادى 
آن  در  را  انسان  حقوق  به  احترام  و 
براى  اسالم،  پاسدار  طالبان  بايد  ديد؛ 
صيانت از اسالم شان، مدارس دختران 

را به آتش بكشند! 
و  دزد  حاكمانى  با  مملكتى  در 
"قوانين"  كه  ارتجاعى  حكومتى 
و  شريعت،  از  برگرفته  موجودش 
انسان  مشتى  پاسدارانش  و  مجريان 
فاسد و دزد باشند؛ بايد شهروندانش 
و  حقوقى،  جانى،  امنيت  كمترين  از 
نباشند!  برخوردار  اجتماعى  خدمات 
بى  كودكان  و  بيكار  بزرگترها  بايد 
مدرسه باشند! بايد بازار توليد ترياک 
و فراورده هايش در دست كارگزاران 
دولتى و مافياى توزيع و ترافيك مواد 

مخدر گرم و پررونق باشد!
در مملكتى كه برابر با قانون برگرفته از 
شريعت اسالم، زن كاالست و ازدواج 
دختركان 16 ساله قانونى است و هر 

روزه باستناد احكام خدا و آيات قرآن 
كودكان 9 سال بباال به عقد در مى آيند 
و دولت و قانون چشم مى پوشند، بايد 
دختران خرد سال بجاى مدرسه رفتن 
در خانه بمانند و از همان سن كودكى 

آداب شوهردارى را بياموزند!
در مملكتى كه هنوز هم سنتهاى فوق 
رايج  اى  عشيره  و  اى  قبيله  ارتجاعى 
كه  زن"  به  "زن  ازدواج هاى  و  است 
به  «گاو  ازدواج  به  ها  افغان  ميان  در 
گاو» معروف است و خيلى هم وسيع 
و متداول مى باشد؛ بايد زن در رديف 
و  خريد  و  آيد  شمار  به  حيوانات 

فروش شود!
سلطه  زير  مردمانش  كه  مملكتى  در 
و  قوم  افروزى  جنگ  و  طالبان 
قبيله هاى مختلف هر روزه به خاک و 
خون كشيده مى شوند، بايد زنان وجه 
اختالفات  المصالحه  وجه  و  المعامله 

قومى و عشيره اى شوند! 
در مملكتى كه نيروهاى ناتو و در رأس 
آن آمريكا به تكاپو افتاده و طالبان را 
حكومت  در  شدن  سهيم  به  دعوت 
همان  كه  داشت  انتظار  بايد  مى كنند، 
قوانين نيم بند امروز هم حذف و در 

مدارس دختران هم تخته شوند!
اگر در اين مملكت جنگ زده، اسالم 
مدنيت،  از  دور  زده،  ارتجاع  زده، 
فاسد  شدت  به  ادارى  و  مالى  بلحاظ 
بود؛  نسقى  و  نظم  حداقل  گنديده،  و 
اينچنين زنان و دختران اين كشور در 
ميان گدازه هاى جهنم اسالم و آتش 
ارمغان آورندگان "صلح و دموكراسى" 

نمى سوختند!
مردم بال كشيده افغانستان و زنان زجر 
بايد  كشور،  اين  حقوق  بى  و  ديده 
انواع  تأثير  حوزه  از  و  جهنم  اين  از 
اين  در  موجود  و  رايج  افيون هاى 

مملكت، رها شوند! 
از  خالصى  و  جهنم  اين  از  رهايى 
چنگ اين افيون ها كارى است سخت 

و دشوار، اما شدنى! 
هموار سازى راه رهايى از اين جهنم، 
از  گرداب،  اين  از  مهلكه،  اين  از 
ها  كمونيست  رسالت  گنداب،  اين 
برابرى  و  خواه  آزادى  انسان هاى  و 

طلب است!
كمونيست هاى  كنونى  تا  تالش هاى 
افغان و فعاالن مدافع حقوق شهروندى 
مردم افغانستان در داخل و خارج اين 
اين  به  بخشيدن  سرعت  براى  كشور 
ديگر  تالش  بدون  ها  سازى  هموار 
و  چپ  جريانات  و  ها  كمونيست 
راديكال تمامى دنيا و بدون يك بسيج 
انقالبى عليه وضع موجود امكان پذير 

نيست!



نيمه اول خرداد 1388- نيمه اول ژوئن 2009شماره 228 - صفحه 9جهان امروز

تركيب دروغ و فريب و ريا با قدرت نمايى نيروهاى 
جمهورى  پليسى  نيروهاى  و  پاسداران  سپاه  مسلح 
اصطالح  به  روزهاى  اين  واقعى  فضاى  اسالمى  
رياست  دور  دهمين  براى  كه  انتخاباتى  تبليغات 
را  است  جريان  در  اسالمى  نظام  تحت  جمهورى 

بوضوح آشكار مى سازد. 
محمود احمدى نژاد (رئيس دولت فعلى اسالمى)، 
اصالح  و  سابق  وزير  (نخست  موسوى  ميرحسين 
طلب حكومتى) ، مهدى كروبى (رئيس سابق مجلس 
اسالمى و اصالح طلب حكومتى) و محسن رضايى 
فرمانده سابق سپاه پاسداران، از چهره هاى شاخص 
درون جمهورى اسالمى هستند كه از غربال شوراى 
اخذ  براى  آنان  كانديداتورى  و  كرده  عبور  نگهبان 
مقام رياست دولت اسالمى مورد تاييد قرار گرفته 

است. 
كانديداتور اينست كه هر  كاراكتر اصلى اين چهار 
نمايندگى  را  اسالمى  جمهورى  از  جناحى  كدام  
از  كدام  هر  پيروزى  اعتبار  همين  به  مى كنند. 
شرايط  در  اساسى  تغييرى  رقبا،  ديگر  بر  كانديداها 
گريبان  كه  فالكتى  و  مصائب  با  رابطه  در  فعلى 
توده هاى كارگر را گرفته است نه فقط بوجود نمى 
آورد، بلكه مشقات كنونى در كار و زندگى توده هاى 
كارگر تحت نظام اسالمى را ادامه مى دهند. به بيانى 
تحت  را  موجود  وضعيت  كانديداها  همه  ديگر، 
خواهان  و  كرده  پاسدارى  و  حفظ  مختلف  لواى 
ادامه حاكميت جمهورى اسالمى هستند. حفظ نظام 
همه  كه  است  واسطى  حلقه  آن  اسالمى  جمهورى 
يكديگر  با  كه  هم  اختالفى  هر  عليرغم  كانديداها 
سقف  يك  زير  و  كرده  وصل  هم  به  باشند،  داشته 

مشترک قرار مى دهد. 
اينكه كدام كانديد را از صندوق تعيين شده رهبرى 
بيرون مى آورند، تاثيرى در اين اصل نخواهد داشت 
كه همه كانديداها جزو رهبران نظام اسالمى از اول 
جمهورى  جنايات  تمام  در  و  اند  بوده  امروز  تا 
فعالين  و  زنان  دانشجويان،  كارگران،  عليه  اسالمى 
اسالمى  انسانى  ضد  قوانين  تصويب  در  و  سياسى 
عليه مردم شريف ايران و سركوب جنبش انقالبى 

كردستان شريكند. 
نفر  چهار  اين  بين  از  كانديدا  ترين  طلب  اصالح 
فعال  حمايت  مورد  كه  است  موسوى  ميرحسين 
تجربه  خاتمى  دوره  است.  گرفته  قرار  هم  خاتمى 
خوبى است تا دوره آقاى موسوى هم برمال شود. در 
دوره خاتمى تعرض خونين به جنبش دانشجويى،  
كارگرى  جنبش  سركوب  و  اى  زنجيره  هاى  قتل 
سازمان داده شد. موسوى نيز ادامه دهنده همان خط 
و سياست هاى خاتمى است و سركوب و تعرض 
به جنبش كارگرى و ساير جنبش هاى اجتماعى و 
معترض كماكان در دستور رئيس جمهور آتى قرار 

خواهد گرفت. 
همه كانديداهاى برگزيده شده تبليغات خود را از 
اقتصاد  متورم و فقر و گرانى شروع مى كنند، و همه 
آنان نيز در يك چهارچوب معين و شناخته شده به 
چهارچوب  آيند:  برمى  خود  اثبات  به  و  تاخته  هم 

سيستم جمهورى اسالمى. 
هاى  توده  فالكت  و  فقر  اصلى  عامل  واقع  در 
كارگر در جامعه ايران همان قوانين و سياست هاى 
كه  است  اسالمى  جمهورى  سرمايه دارانه 
گيرند.  مى  بعهده  آنرا  سخنگويى  كانديداتورها 
الگوى  نوع  دو  اسالمى  جمهورى  چهارچوب  در 
اقتصادى وجود دارد. الگوى دولتى اقتصاد و بخش 
مربوط  دولتى  بخش  به  كه  جايى  تا  خصوصى. 
دولت  خود  كردن  طيار  چيز  هر  از  قبل  شود  مى 
كالن  هاى  بودجه  اختصاص  دولتى،  ارگانهاى  و 
ارتش  و  پاسداران  سپاه  شامل  مسلح  بخش  براى 
دادن  قرار  اقتصادى  پوشش  تحت  و   ، و..  بسيج  و 
حوزه هاى علميه  و آيت اهللا ها و اعوان و انصارشان 
كارخانه هاى تحت تملك  و  واگذارى زمين ها و 
دولت به اين قشر و آسان سازى زمينه ها و شرايط 
مد  ناچيز  اقليت  اين  براى  كالن  سودهاى  كسب 
همان  اش  عملى  ازاء  مابه  سياست  اين  است.  نظر 
است كه امروز مى بينيم. جناح هاى مختلف رژيم 
عليه  و  دهند  مى  قرار  تعرض  مورد  را  همديگر 
پردازند.  مى  افشاءگرى  به  يكديگر  اقتصادى  فساد 
«فساد اقتصادى» چيزى نيست غير از عملى كردن 
همان سياست هاى اقتصادى رژيم حافظ سرمايه و 
سرمايه داران. در واقع اگر بحث بر سر سيستم فاسد 
اقتصادى و رشوه خوارى در اقتصاد ايران باشد، اين 
همان قوانين اقتصادى سرمايه دارانه رژيم اسالمى 
است كه آنرا بوجود آورده و به بخش جدايى ناپذير 
كه  حالى  همين  در  است.  كرده  تبديل  سيستم  اين 
سران و دور و برى هاى رژيم  و ارگانهاى حكومتى 
در نعمات مادى فراوان غرق شده و زندگى لوكسى 
براى خود فراهم كرده اند، توده هاى كارگر در اوج 
مشقت و فالكت اقتصادى كار و زندگى مى كنند. 
در واقع عيان بودن  اين وضعيت است كه جناحين 

رژيم را به جان هم انداخته است. 
عرصه  در  اسالمى  رژيم  دولتى  اقتصاد  توفيق  عدم 
بازار جهانى و همچنين نياز سرمايه به كسب مافوق 
مزاياى  با  رابطه  در  تا  واداشته  را  اسالميون  سود، 
اقتصاد مبتنى بر بخش خصوصى اقتصاد بازار اصل 
معروف 40 را به تصويب خامنه اى برسانند.  مضمون 
اصل 40 محدود كردن اختيارات دولت در اقتصاد، 
تملكات  دولتى  بخش  واگذارى  سوبسيدها،  حذف 
خواست  برآوردن  سپس  و  خصوصى  بخش  به 
هاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول براى 
كشورهاى موسوم به «در حال رشد و توسعه» است 

و بدان شكل امكان سرمايه گذارى هاى خارجى در 
بخش هاى مختلف توليدى را افزايش دهند.  اجراى 
حقوقى  بى  با  توام  ايران،  كشور  در  نيز   40 اصل 
بيشتر كارگران، بيكاريهاى وسيع خواهد بود. همين 
اقتصادى  تعديل  بنام  رفسنجانى  دوران  سياست در 
بدنبال  ايران  كارگر  طبقه  براى  ويرانگرى  نتايج 

داشت. 
درون  جناحين  بين  رقابت  در  و  كنونى  دوره  در 
سر  را  تغيير  داعيه  كه  آنان  اسالمى،  حكومت 
 40 اصل  كردن  عملى  از  صراحت  به  مى دهند، 
سخن مى گويند. بزعم آنان اجراى كامل اصل 40 
مشكالتى كه كل سيستم جمهورى اسالمى از نظر 
اقتصادى و سياسى با آن دست به گريبان است را  

حداقل كاهش مى دهد. 
اما واقعيت اينست كه حتى اگر اصالح طلب ترين 
آمريكا مير  راديوهاى بى بى سى و  كانديد هم كه 
حسين موسوى را به آن ملقب كرده اند، به فرض 
اينكه به پست رياست جمهورى اسالمى هم برسد، 
مشكل رژيم كماكان به جاى خود باقى خواهد ماند. 
اگر بنا به مصلحت نظام نام موسوى از صندوق ها 
مقابل  در  حكومتى  جناح هاى   آنوفت  آمد،  بيرون 
دولت موسوى به نيروهاى فشارى تبديل مى شوند، 
كه دوران خاتمى بودند. و دولت هم كمترين اقدامى 
عليه آنان نمى تواند انجام دهد چرا كه بخش ديگرى 
خود  با  را  اى  خامنه  جمله  از  و   اسالمى  رژيم  از 

دارند. 
در قبال اين جار و جنجال و هياهو رژيم اسالمى 
در مورد انتخابات، اين تنها حزب اهللا است كه آنرا 
دانسته  ايران  در  دمكراسى  و  آزادى  وجود  نشانه 
هيچ  ايران  ديده  رنج  مردم  و  كارگران  واال  است. 
توهمى به رژيم جمهورى اسالمى و  چهار كانديد 

اين رژيم ندارند. 
خود  مباحثات  اكثر  اسالمى  رژيم  كانديد  چهار 
گرفت  قرار  اشاره  مورد  كه  اقتصاد  عرصه  به  را 
اختصاص داده  اند. تمركز بر سر آن اقتصادياتى كه 
مد نظر كانديداى رژيم اسالمى است، خود سياست 
آگاهانه اى است تا معضالت واقعى كه كارگران و 
نتيجه  در  و  گريبانند   به  دست  آن  با  ايران  مردم 
آن جنبش هاى اعتراضى و مطالباتى برپا شده است، 
به  قدرت  كسب  فرداى  در  تا  گرفته  قرار  سايه  در 
سهولت بيشترى جنبش هاى اعتراضى را سركوب و 
يا مهار نمايند. اپوزيسيون  بورژوايى مركز ضديت 
خود را متوجه احمدى نژاد كرده اند و اين تمركز 
دفاع  بمعناى  اسالمى  رژيم  كانديداها  از  يكى  عليه 
يا سمپاتى به كانديداهاى ديگر است و اين سياست 
عمال از مردم مى خواهد تا به پاى صندوقهاى رفته 

طيف  اين  نمايند.  شركت  انتخابات  در  و 
از اپوزيسيون بورژوا اسالمى در طول اين 

عوام فريبى بى فرجام در نمايش انتخاباتى رژيم
بهروز ناصرى 
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دهه به اشكال مختلف يا 
كل رژيم يا جناح هايى 

از آنرا تبليغ كرده اند.  
و  ايران  شريف  مردم  اما 
اين  در  نفعى  هيچ  كردستان  
نمايش هاى  و  انتخاباتى  نمايش 
شبيه به اين ندارند. هيچكدام از 
سياسى،  آزاديهاى  از  كانديداها 
آزادى زندانيان سياسى، پرداخت 
حقوق هاى معوقه كارگران، حق 
آزادى  و  بيان  آزادى  تشكل، 
مطالباتى  و  اعتصاب  و  اعتراض 
آن  حول  اعتراضات  كه  ديگرى 
شكل مى گيرد، كمترين اشاره اى 
به  كه  دارند  حق  آنان  ندارند.  
اى  اشاره  كارگران  خواست هاى 
نداشته باشند، به دليل اينكه براى 
كسب قدرتى كه در پناه آن نظام 
و  حفظ  را  اسالمى  جمهورى 
پاسدارى كنند به ميدان آمده اند. 
آنان خطرى كه از سوى توده هاى 
معترض كليت رژيم اسالمى  را 
داده  قرار  سئوال  زير  و  هدف 
اند  شده  متوجه  بروشنى  است، 
موسوى،  كه  روست  همين  از  و 
ماندن احمدى نژاد بعنوان رئيس 
بعنوان  را  ايران  اسالمى  جمهور 
زنگ خطرى اعالم مى نمايد. اين 
همان  موسوى  آقاى  خطر  زنگ 
شدن  سرنگون  يا  رفتن  بين  از 
بوسيله  اسالمى  جمهورى  رژيم 
و  كارگر  معترض  توده هاى 

زحمتكش ايران است. 
اسالمى  رژيم  كانديد  چهار  هر 
اعالم  اما  مدون،  غير  توافق  يك 
جمهورى  حفظ   سر  بر  شده 
از  ديگر  يكى  دارند.  اسالمى 
كانديد  چهار  هر  مشترک  نكات 
با  كه  اختالفى  هر  عليرغم 
سركوب  باشند   داشته  يكديگر 
وضع  عليه  اعتراضى  جنبش هاى 
موجود از جمله جنبش كارگرى 
و دانشجويى و جنبش كردستان 
و ادامه آپارتايد جنسى در ايران 

است. 
جناحين  كشمكش هاى  بطن  در 
درون حاكميت جمهورى اسالمى 
براى اخذ مقام به اصطالح رئيس 
كه  اسالمى،  رژيم  در  جمهورى 
همه جناح ها در يك چهارچوب 
معين به رقابت يكديگر مشغول 
ادامه  همان  آن  نتيجه  و  هستند 
حاكميت  ادامه  و  موجود  وضع 
ادامه  و  اسالمى  جمهورى  رژيم 
طبقه  بى حقوقى هاى  و  سركوبها 

آلترناتيو  تنها  است،  ايران  كارگر 
تغيير  راستاى   در  مشخص 
جامعه  در  كار  و  زندگى  بنيادين 
و  انتخابات  اين  تحريم  ايران، 
اسالمى  جمهورى  پذيرش  عدم 
است. مشخص است تا جمهورى 
اسالمى در حاكميت باشد، حتى 
جناح  طلب ترين  اصالح  اگر 
قرار  قدرت  اريكه  در  هم  رژيم 
داشته باشد، وضع موجود كماكان 
ادامه خواهد يافت. سركوب هاى 
يافته  ادامه  اجتماعى  جنبش هاى 
و زندانها مملو از فعالين كارگرى 
خواهد  سياسى  فعالين  ساير  و 

بود و... . 
هياهو و جار و جنجال تبليغاتى 
انتخاباتى،  نمايش  حول  رژيم 
بوجود  را  فرصت  اين  ديگر  بار 
كمونيستى   آلترناتيو  تا  آورد  مى 
گوش  به  رساترى  صداى  با  را 
بر  و  برسانيم  كارگر  توده هاى 
نماييم  باره  چند  تاكيد  مهم  اين 
همه  با  اسالمى  جمهورى  كه 
جناح هايش مسبب و بانى وضع 
به  ضرورت  و  هستند  موجود 
ضد  رژيم  اين  شدن  كشيده  زير 
هاى  توده  سوى  از  كارگرى 

ميليونى بيش از گذشته است. 
سيستم يا نظامى كه در آن مردم 
شريف ايران به عام ميتوانند طعم 
با  انسانى  زندگى  يك  شيرين  
آزادى  طعم  و  باال  استاندارد 
حكومت  در  تنها  بچشند،  را 
كارگرى و در سوسياليسم ممكن 
طبقه  كه  سوسياليسمى  است. 
كارگر و انسانهاى كاركن جامعه 
تشكيل  آنرا  فقرات  ستون  ايران 
شوراهاى  طريق  از  خود  و  داده 
گذار  سياست  هم  واقعى شان 
بود.  خواهند  آن  مجرى  هم  و 
مرحله  در  آن  در  كه  سيستمى 
اول مالكيت خصوصى بر وسائل 
به  امالک  و  ها  كارخانه  و  توليد 
مالكيت جمعى و اشتراكى جامعه 
اين  از  ايران  جامعه  و  آمده  در 
خواهد  برخوردار  مادى  فرصت 
بود تا مسير تغيير براى يك شكل 
ديگر از  كار و زندگى انسانى را 

به سرعت طى كند. 
بزرگ،  راه  اين  در  قدم  اولين 
اسالمى  جمهورى  بردن  ميان  از 
است. به اين رژيم و جناحهايش 

نبايد كمترين توهمى داشت. 
           مه 2009 

هيئت مديره  كانون صنفى معلمان به تاريخ 
در  تا  داد  فراخوان  فرهنگيان  به  خرداد   8
آمده  فراخوان  در  كنند.  شركت  انتخابات 
تحريم  دليل  به  نژاد  احمدى  كه  است 
اين  طبق  آمد.  سركار  پيشين  انتخابات 
است.  انفعال  معناى  به  تحريم  فراخوان 
احمدى  به  راى  دادن  دهندگان  فراخوان 
توضيح  اما  نمى كنند،  توصيه  را  نژاد 
بار  اولين  براى  مديره  هيئت  كه  مى دهند 
موسوى  و  كروبى  براى  نامه  ميثاق  يك 
امضا  آنرا  شخصا  كروبى  است.  فرستاده 
كرده  است. اما عدم حضور موسوى بهانه 
شده و يكى از همكاران وى امضايش را 
فراخوان  است.  گذاشته  نامه  ميثاق  پاى 
خود  مى خواهند  فرهنگيان  از  دهندگان 
كسى  چه  به  كه  بگيرند  تصيميم  شخصا 
راى مى دهند. اما  به طور ضمنى كروبى 

را توصيه كرده اند. 
و  فراخوان  اين  متن  بر  اساسى  ايراداتى 
اهداف سياسى مورد نظر هيئت مديره وارد 
است كه در اين فرصت مجال پرداختن به 
نكته  يك  به  فقط  ندارد.  وجود  آنها  همه  
اشاره مى شود. هيئت مديره  كانون معلمان 
سرمايه  و  جهل  اسالمى  رژيم  اين  طبعا 
را  انتخاباتش  و  مى شناسد  رسميت  به  را 
مگر  پرسيد  بايد  اما  نمى داند.  مضحكه  
بدون  مضحكه  همان  در  نژادى  احمدى 
دهندگان  فراخوان  كه  شد  انتخاب  تقلب 
او  آمدن  كار  روى  عامل  را  تحريم 
مى شمارند؟ مگر همين كروبى عليه تقلب 
به نفع احمدى نژاد و نقش فرزند خامنه اى 
در اين تقلب، نامه ننوشت و رفسنجانى به 
همين دليل به خداى خودش پناه نبرد؟ آيا 
معلمان  صنفى  كانون  مديره  هيئت  آقايان 
قلم  فراموش كاران  شهر  در  مى كنند  فكر 
فرهنگيان  نظرهاى  اظهار  اما  مى زنند. 
هيئت  كه  مى دهد  نشان  مخالف  و  موافق 
مديره اشتباه كرده است. ما در اينجا نظر 
چند نفر از فرهنگيان مخالف فراخوان را 

درج مى كنيم:
اظهار نظر زهرا به شكل زير منعكس شده 

است:
حادثه  در  خاتمى  بگين  ميشه  سالم.  «با 
حاال  كه  كرد؟  كار  چى  دانشگاه  كوى 
اين ها مى خوان براى مردم انجام بدن؟ من 
مى كنم  استفاده  خودم  شهروندى  حق  از 
در  همه  افراد  اين  چون  دم.  نمى  راى  و 
چهارچوب قوانين موجود عمل مى كنند 
و هر جا الزم باشه فراقانونى... هيچ كدام 
شخص اول كشور نيستن. حواستان باشد 
كه در ايران ديگران هم هستند ... از اين 
افراد هيچ روشنايى به كسانى كه در انتظار 

و  دانشجويان  رسيد.  نخواهد  هستند  نور 
را  شما  زندانى  نگاران  روزنامه  و  معلمان 
ها  بازى  اين  فريب  اگر  بخشيد  نخواهند 
فريب  را  خودتان  چرا   ... و  بخوريد  را 

مى دهيد؟».
رضا با تيز بينى به يك كمبود اساسى در 

فراخوان اشاره كرده  است:
كمانگر  فرزاد  وضعيت  از  لطفا  «سالم. 
همكار  ايشان  نرفته  كه  يادتان  بنويسيد. 
كه  است  سال  دو  از  بيش  و  هستند  شما 
زندان و شكنجه را تاب مى آورند؟ چرا 
هيچ خبرى از فرزاد نيست؟ نكند زندگى 
هاى  بازى  و  انتخابات  هياهوى  در  او 
و  من  ما،  و  شود  گرفته  صدا  بى  سياسى 

تو خفته باشيم؟».
يكى از فرهنگيان لرستانى چنين نوشته:

«فرهنگيان عزيز فقط امضا كردن و حرف 
زدن مهم نيست بايد نظر حكومت نسبت 
به معلم عوض شود بايد برخواسته هاى 
و  كنيد  پافشارى  انتخابات  از  پس  خود 
سپرده  فراموشى  به  حرفها  اين  نگذاريد 
طلبى  اصالح  آدم  كروبى  هرچند  شود 
است اما در پاكسازى تعدادى از فرهنگيان 
انقالب نقش اصلى  همشهريش در اوائل 

را داشته است».
پيام به شكل زير اظهار نظر كرده است:

ايم  حافظه  كم  و  ساده  چقدر  معلمها  «ما 
آقاى كروبى: بچه پيدا كرده؟ نه آقا جان 
كه  همچين  است.  ميان  در  منافعش  پاى 
خرش از پل رد بشه سالم ماروهم عليك 
 1380 سال  در  رفته  يادتون  گيره  نمى 
مقابل مجلس قديم حاضر نشد به 80000 
بده  توضيح  بودن  كرده  تحصن  كه  معلم 
الريجانى  سيماى  در  كامل  گستاخى  با  و 
روز  توى  دادند  مى  فحش  معلم ها  گفت 
روشن. دروغ به اين بزرگى رو گفت مگر 
يادتون رفته در ميدان انقالب معلمين كه 
از بى ادبى او عصبانى بودند چه شعارى 
ادبت  ما  ادب!  بى  (كروبى  دادند  مى 
مى كنيم) همكاران محترم االن زمانش فرا 
همگى  كه  را  ها  كروبى  امثال  كه  رسيده 
در يك مجموعه سر ما رو شيره مى مالند 
يك جا ادب كنيم كسانى كه پاى صندوق 
هستند  آموزى  دانش  آن  مانند  روند  مى 
تركه  معلم  براى  خدمتى  خوش  براى  كه 
مى آورد معلم هم ابتدا خود اورا تنبيه مى 

كند».

در  نظرها  اظهار  از  اى  گوشه  تنها  اين 
بود  معلمان  صنفى  كانون  فراخوان  مورد 
كه نشان مى دهد اين فراخوان چندان با 

اقبال روبرو نشده است.

كانون صنفى معلمان و نمايش مضحك انتخابات
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مضحكه  انتخابات در كردستان
در سايت استان كردستان ايرنا، به تاريخ سوم خرداد 
در  كردستان  «استان  نام  به  است  شده  درج  مطلبى 
انتخابات رياست جمهورى از منظر آمار».  نويسنده  
اثر، طبق عادت كاربدستان جمهورى اسالمى و قلم 
به مزدان آن، مقدار زيادى دروغ و تحريف تحويل 
خواننده داده است. جمهورى اسالمى و مزدوران آن 
رسواتر از آنند كه دروغ ها و تحريف هايشان نياز به 
نقل  آمارهائى  نوشته  در  اما  باشد.  داشته  افشاگرى 
شده كه به ما كمك مى كند تا با هم بعضى مطالب 
دوره   اولين  در  كه  مى نويسد  قلمزن  كنيم.  مرور  را 
 1358 سال  بهمن  پنجم  در  كه  جمهورى  رياست 
سنندج   نفرى  هزار  صد  چند  شهر  از  گرديد  برگزار 
فقط يك هزار و 514 نفر در نمايش انتخاباتى شركت 
كردند. نويسنده حضور پيشمرگان در شهر را عامل 
ادعاى  اساس  بر  مى شمارد.  كنندگان  شركت  كمى 
كه  جمهورى  رياست  انتخابات  دوره   دومين  در  او 
در دوم مرداد 1360 برگزار گرديد بيش از 71 هزار 
صندوق ها  به  را  خود  راى  سنندج  شهرستان  از  نفر 

انداختند. 
انتخابات  اسالمى  جمهورى  سياه  ديكتاتورى  در 
مسخره  نمايشاتى  آن  مجالس  و  جمهورى  رياست 
است كه در بين نيروهاى به اصطالح خودى و براى 
انتخاب مشتى اشخاص انجام مى گيرد كه عمال ملتزم 
به ديكتاتورى واليت فقيه هستند. در اين سيستم با 
قدرت مطلقى كه به يك شخص معمم و مادام العمر 
به نام ولى فقيه داده شده است مردم فقط به اندازه  
قدرت حاصله  از مبارزه شان اختيار دارند و بس. تنها 
در دوره هاى كوتاه پس از انقالب و تصرف شهرها 
از طريق مبارزات توده اى و مسلحانه، مردم كردستان 
در  شده  ياد  آمار  اساس  بر  بودند.  تام  اختيار  داراى 
اين دو دوره ميزان راى هايشان براى انتخاب رئيس 
مردم  كه  دوره اى  در  است.  بوده   كم  بسيار  جمهور 
به  كسى  بودند  حاكم  سنندج  شهر  بر  پيشمرگان  و 
خاطر عقايدش تحت هيچ فشار و پيگردى نبود. با 
اينكه كومه له به پشتيبانى مردم عمال حاكم شهر بود 
يك زندانى عقيدتى هم در زندانش وجود نداشت. 
كل جمعيت شهر و روستاها و از آنجمله ادارات و 
كارمندان رژيم و تمام بانكها و بازار و بخش خصوصى 
تحت امنيتى كه پيشمرگان و مردم مسلح و متشكل 
در بنكه ها و شوراهاى مردمى ايجاد كرده بودند كار 
خود را با آزادى تمام پيش مى بردند. اگر در چنين 
راى  صندوق هاى  پاى  ترسشان  از  كسانى  شرايطى 
حاضر نشده باشند اين ناشى از تربيت و سنت ناشى 
حاكمه  طبقات  توسط  شده  تحميل  ديكتاتورى  از 
ادامه   اسالمى  جمهورى  كه  است  بوده    قرنها  طى 
مردم  اين  بازتربيت  كومه له  وظايف  از  يكى  آنست. 
ترسانده شده و ايجاد آزادترين فضاى سياسى بوده  
است. اما جمهورى اسالمى عليرغم مقاومت قهرمانه  
مردم سنندج و پيشمرگان آن، توانست با ريختن 14 
باران  توپ  و  بمباران  شهر،  روى  بر  خمپاره  هزار 
جنايتكارانه و سنگين، سنندج را پس از 24 روز به 
اشغال در آورد. پس از آن وحشيانه ترين ديكتاتورى 

ممكن بر مردم مبارز و قهرمان شهر تحميل شد. در 
از  راى  آوردن  در  بيرون  البته  ديكتاتورى  آن  سايه  
صندوق آسان است. كال در جمهورى اسالمى راى 
تحميل  ميزان  به  ايران  نقاط  ساير  و  كردستان  مردم 
بيرون  صندوق ها  از  رژيم  ديكتاتورى  و  توحش 
 1360 در  مى گويد  ايرنا  قلمزن  است.  شده  كشيده  
داده اند.  راى  سنندج  شهرستان  در  نفر   71 از  بيش 
آيا اين شخص جرات داشت بنويسد كه 1360 سال 
و  كمونيست  هزار  صدها  اعدام  و  شكنجه   شروع 
ساير  و  كردستان  در  رژيم  مخالف  و  انقالبى  انسان 
در  مشروعيتى  رژيم  اگر  است؟  بوده   ايران  نقاط 
كردستان داشت و اگر در ساير نقاط ايران به شدت 
مورد مخالفت، مبارزه و نفرت نبود، چرا قصابخانه ها 
در كل زندانهاى ايران به راه افتاد و گروه هاى ترور 
به جان مردم انداخته شد و فضاى ترس بر اكثريت 

ساكنين ايران تحميل گرديد؟ 
توانسته  كه  ميزانى  به  رژيم  شد  گفته  كه  همانطور 
اندازه  همان  به  كند  ايجاد  وحشت  و  رعب  فضاى 
باز  صندوق ها  از  راى  كشيدن  بيرون  در  دستش 
بوده است. خود قلمزن ايرنا مى نويسد در دور اول 
دوره  هشتم انتخابات رياست جمهورى مردم استان 
كردستان حدود 26 درصد كمتر از دوره  قبلى راى 
نهم  دوره   در  مردم  شركت  ميزان  از   قلمزن  دادند. 
انتخابات رياست جمهورى آمارى به دست نمى دهد 
تا روى كاربدستان نظام از خجالت سرخ نشود. او 
همينقدر مى گويد كه ميزان شركت مردم در كمترين 
تقويت  پاى  به  پا  ديگر  عبارت  به  است.  بوده   حد 
در  كارگرى  جنبش  بويژه  و  اجتماعى  جنبش هاى 
نيروهاى  تضعيف  و  ايران  نقاط  بقيه   و  كردستان 
را  امكان  اين  اسالمى  جمهورى  رژيم،  سركوبگر 
نيافته  است تا مردم زيادى را پاى صندوق هاى راى 

بياورد.
شايان ذكر است كه مردم كردستان از همان روزهاى 
اول سركار آمدن جمهورى اسالمى آنرا ضد بشرى 
ايجاد  با  آنها  كردند.  نفى  را  آن  و  كرده  توصيف 
تشكل هاى مردمى مسلح و غير مسلح شروع به اداره  
مناطق خود نمودند. پا به پاى تسلط جمهورى اسالمى 
بر كردستان اختيار و آزادى از مردم سلب شد. پاى 
به پاى تضعيف سلطه ى رژيم كارگران و مردم آزاده  
دارند بر ميزان اختيار خود ميافزايند. آمارها به طرزى 

دم بريده همين واقعيت را نشان ميدهد.
شكى نيست كه به دنبال آمدن خامنه اى به كردستان، 
انواع  كوشيد با توسل به  خواهند  بدستان رژيم  كار 
اما  بكشند.  بيرون  صندوق ها  از  زيادى  آرا  حيله، 
آنچه از صندوقها درآيد يا تقلبى است و يا متعلق به 
كسانى است كه يا كاسه ليس رژيم بوده و يا به نوعى 
سلب  رژيم  مامورين  جانب  از  اختيارشان  و  آزادى 
نفرت  ابراز  با  كردستان  آزاده ى  مردم  است.  شده 
تحريم  با  و  رژيم  اين  عليه  خود  مبارزه   تداوم  با  و 
دروغپردازى هاى  پاسخ  انتخاباتى  نمايش  يكپارچه 

جمهورى اسالمى و عوامل آن را خواهند داد. 

ايرنا در روز سه شنبه  5 خرداد خبر داد كه «امور 
به  خطاب  بيانيه اى  كردستان»  استاندارى  بانوان 
استقبال  از  و  كرده  صادر  كردستان  استان  بانوان 
شك  است.  كرده  قدردانى  خامنه اى  از  آنان 
نمى توان كرد كه اين ارگان پوشالى است و فاقد 

هرگونه نفوذ است. 
ميزان نفرت زنان مبارز در كردستان از جمهورى 
اسالمى و كشمكش آنها با اين رژيم ارتجاعى و 
در  نفرت  اين  ميزان  است.  فاكت  يك  جنايتكار 
جانباختگان،  مادران  پيشمرگ،  مادران  مبارزات 
و  شهرها  در  مبارز  زنان  كومه له،  پيشمرگ  زنان 
روستاها، شركت وسيع زنان در مراسم هاى روز 
8 مارس روز جهانى زنان، و روز جهانى كارگر 
و  فرمايشى  مراسم هاى  در  آنها  شركت  عدم  و 
داده  نشان  را  خود  رژيم  مقامات  به  بى اعتنائى 
است. به همين جهت در اينجا الزم نيست راجع 
به بخش مربوط به قدردانى بيانيه  كه پر از كلمات 
و جمالت ارتجاعى و بى معنى است، افشاگرى 
كه  است  آمده  جمله اى  بيانيه  پايان  در  اما  كرد. 
توجه را جلب مى كند. نويسنده و يا نويسندگان 
بيانيه  در پايان بيانيه رندانه  از زنان استان كردستان 
خواسته اند در روز 22 خرداد وسيعا راى بدهند. 
در بيانيه  شركت در انتخابات به معناى شركت در 

تعيين سرنوشت قلمداد شده است.
مردان  همپاى  كه  كردستان  رزمنده   و  آگاه  زنان 
جمهورى  آمدن  سركار  ابتداى  همان  از  انقالبى 
خوبى  به  برخاستند  مبازره  به  آن  عليه  اسالمى 
سرنوشت  اسالمى  جمهورى  در  كه  مى دانند 
از  ديگرى  ديكتاتورى  رژيم  هر  مثل  شهروندان 
قبل توسط عده اى تعيين شده است. در اينگونه 
اسالمى  جمهورى  رژيم  در  جمله  از  و  رژيم ها 
سرنوشت  تحقق  بر  ميتوان  مبارزه  طريق  از  فقط 

خود تاثير گذاشت. 
به  بنا  و  سرمايه  اسالمى  حكومت  چارچوب  در 
مرتجع،  آخوند  يك  اساسى  قانون  پاره ى  كاغذ 
فقيه  مطلقه   ولى  نام  به  افتاده  عقب  و  جنايتكار 
قادر  او  مثل  و  خداست  نماينده   كه  شده  تعيين 
مطلق است. مقام او مادام العمر است؛ او نه تنها 
كاغذ  همان  به  بنا  بلكه  نيست،  جوابگو  كسى  به 
دست  در  شهروندان  همه   مقدرات  تعيين  پاره 
اوست. او فرمانده  كل قواست؛ بر قوه  قضائيه و 
صدا و سيما تسلط دارد؛ نصف مجلس خبرگان 
ناظر  است  قرار  كاغذ  روى  كه  مى كند  تعيين  را 
عوضش  مقتضى  وقت  به  و  بوده   او  كارهاى 
را  كشور  ديپلماسى  كالن  سياست هاى  او  كنند؛ 
اليحه اى  هروقت  نيز  مجلس  در  مى كند.  تعيين 
حكم  يك  نباشد  او  دلخواه  كه  باشد  دستور  در 
آشغال  سطل  روانه   اليحه   و  مى فرستد  حكومتى 

آنها  مشابه   مواردى  و  اينها  مى شود. 
شده  داده  آقا  به  كاغذ  روى  كه  قدرتى 

زنان در كردستان
 و نه به نمايش انتخاباتى
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و  اعوان  و  فقيه   ولى  نيز  واقع  دنياى  در  است. 
بسيج  يعنى  آن  دنبالچه   و  سپاه  كنار  در  انصارش 
بر  سرمايه داران  منافع  حفظ  به  خدمت  جهت  در 
جمهور  رئيس  چارچوب  اين  در  سوارند.  مردم  مقدرات 
مملكت  اساسى  مسايل  به  دادن  سو  و  سمت  با  رابطه  در 
در  كردن  شركت  او  به  دادن  راى  كه  ندارد  چندانى  قدرت 
هاى  راى  كه  نشود  فراموش  باشد؟  كسى  سرنوشت  تعيين 
در آمده از صندوق براى رئيس جمهور نيز تنها وقتى اعتبار 
به  توجه  با  باشد.  رسيده  فقيه  ولى  تاييد  به  كه  مى كند  پيدا 
اين توضيحات كوتاه در ديكتاتورى سياه جمهورى اسالمى 
جائى براى تعيين سرنوشت از طريق انتخابات نه براى زن 

وجود دارد و نه براى مرد.
كه  ايران  جمعيت  از  بخش  آن  گفت  مى توان  اطمينان  با 
به  احترام  براى  نشده  گرفته   گرو  به  طريقى  به  شان  راى 
انتخابات  مضحكه   در  باشد  كه  نيز  خودشان  انتخاب  حق 
در  آگاه  زنان  كرد.  نخواهند  شركت  اسالمى  جمهورى 
كردستان گذشته از تحريم نمايش انتخاباتى، با تداوم شركت 
در مبارزه عليه جمهورى راه تاثيرگزارى بر سرنوشت خود 

را هموار خواهند كرد.

اطالعيه  1000 دانشجوى 
دانشگاه اصفهان

از  نفر   1000 كه  داد  اطالع  اميركبير  خبرنامه  
 5 شنبه  سه  روز  در  اصفهان  دانشگاه  دانشجويان 
خرداد بيانيه اى صادر كردند. اين بيانيه  در اعتراض 
به فضاى حاكم بر دانشگاه و مسايل جنسيتى صادر 

شده است. خبرنامه مى نويسد:
در  سرخوردگى  و  اعتمادى  بي  به  آغشته  «فضاى 
خصوصى  حريم  نقض  با  روز  به  روز  كه  دانشگاه 
شده،  تر  خورده  ترس  دختران  ويژه  به  دانشجويان 
انگيزه انتشار اين بيانيه بوده است. از مصاديق تضييع 
به  توان  مى  دانشگاه  در  دختر  دانشجويان  حقوق 

موارد زير اشاره كرد:
كه  اندازه  از  بيش  هاى  نظارت  و  سازى  محدود   •
در حضور و غياب هاى شبانه و همين طور ايجاد 
در  دختران  آمد  و  رفت  براى  زمانى  محدوديت 

خوابگاه نمود دارد.
• دخالت در حوزه شخصى افراد (مانند ايرادهاى بي 
مورد به نوع پوشش و حتى رنگ لباس) و به رسميت 

نشناختن حق انتخاب و حق متفاوت بودن.
• تقسيم بندى خودى غيرخودى در رفتار با دانشجويان 
و برخوردهاى سليقه اى، ارائه گزارش هاى نادرست 
در  پى  غيرموجه  احضارهاى  و  انضباطى  كميته  به 
نظير  فشارى  هاى  اهرم  بكارگيرى  با  همراه  پى، 
تماس با خانواده كه آرامش فكرى دختران دانشجو 

را با مخاطره مواجه كرده است.
• تفكيك هاى بى معناى جنسيتى مانند جداسازى 

بعضي فضاهاى آموزشى.
توجيه  با  افراد  خصوصى  حوزه  به  تعرض   •

جلوگيرى از "اختالط غيرضرورى" و تحقير و هتك 
حرمت دانشجو توسط افراد مسئول و غيرمسئول

• حساسيت هاى غيرقابل توجيه نسبت به برنامه ها 
و فعاليت هاى مربوط به حوزه زنان.

نهادهاى  كنار  در  مبهم  هاى  نامه  آيين  و  قوانين   •
و  حراست  انتظامات،  انضباطى،  كميته  مثل  موازى 
دفتر تعامالت اجتماعى كه حدود وظايف و اختيارات 
هيچ كدام روشن نيست و گويى مسئوليت شان تنها 
در كنترل روابط خصوصى افراد و پوشش دختران 

دانشجو خالصه مى شود».
در پايان بيانيه چنين آمده است:

«ما امضاكنندگان اين بيانيه على رغم وجود فضاى 
فعاليت  هرگونه  انجام  بيهودگى  كه  يأس آلودى 
اعتراض  نمايد،  مى  تلقين  را  اصالحى  و  فرهنگى 
اعالم  دانشگاه  موجود  شرايط  به  نسبت  را  خود 
مي داريم و ضمن دعوت از دوستانمان براى جدى 
گرفتن و پيگيرى حقوق خود، اميدواريم انتخابات 
در  كنونى  نگرش  و  ها  رويه  تغيير  به  رو  پيش 
دانشگاه ها بيانجامد، حقوق و حرمت از دست رفته  
جاى  عصبيت  و  انحصار  گردد،  اعاده  دانشجويان 
خود را به تسامح و كثرت دهد و ساحت دانشگاه از 

چنين حريم شكنى هايي مصون بماند».
است.  ضرورى  مختصر  تذكراتى  بيانيه  مورد  در 
رژيم جمهورى اسالمى بر پايه  دو ايدئولوژى در هم 
تنيده، يعنى ناسيوناليسم شووينيست ايرانى و اسالم 
سياسى شكل گرفته و عمل مى كند. نگاه آن به زنان 
اسالم  منظر  از  عمدتا  دانشجو  دختران  جمله  از  و 
ديكتاتورى  رژيم  اين  كه  اينست  نيز  دليلش  است. 
احتياج به ابزارى دارد كه امكان بيشتر سركوب را 
در اختيارش بگذارد. زنان طبق آيه  بقره ملك مرد و 
كشتزار او هستند. تمام قوانين كشور بر اساس اين 
دين مرد ساالرى نهادينه شده در مذهب پى ريزى 
گرفته   قرار  سرمايه دارى  نظام  خدمت  در  و  شده 
قوه   توسط  متعارف  شرايط  در  قوانين  اين  است. 

پياده  انتظامى  نيروهاى  يعنى  آن  ضابطين  و  قضائيه  
مى شوند كه هيچكدامشان در اختيار رئيس جمهور 
نيستند. در حال حاضر كه يك كودتاى خزنده انجام 
گرفته و سپاه و بسيج خود جاى نيروهاى انتظامى 
قانون  با  برآيد  دستشان  از  كه  چه  هر  گرفته اند  را 
خود  اينها  مى دهند.  انجام  مردم  عليه  قانون  بى  و 
چنين  در  او.  فرمانبر  نه  و  جمهورند  رئيس  ارباب 
شرايطى صادر كنندگان بيانيه از مضحكه  انتخابات 

چه انتظارى دارند؟ 
از يك زاويه  ديگر نيز مى شود به مسئله نگاه كرد. 
حكومت  سران  از  ابتدا  از  موسوى  و  كروبى  مگر 
نبوده و شخصا به مدت 8 سال نخست وزير و رئيس 
مجلس نبوده اند؟ مگر بر اساس قوانين اسالمى در 
اعدام  و  شكنجه  انسان  هزار  دهها  اينها  خود  دوره  
نشده و جامعه به زندانى براى زنان و مردان تبديل 
تغيير  آنها  كه  شود  گفته  است  ممكن  بود؟  نشده 
كرده اند. در جواب چنين پرسش محتملى بايد گفت 
كه چنين انسانهاى متحجرى تغيير اساسى نمى كنند، 
اگر مى كردند متحجرين نشسته در شوراى نگهبان 

عذرشان را مى خواستند.
ما به عنوان كسانى كه به آزادى كامل زن و مرد اعتقاد 
داريم و خود را بخشى از يك نيروى عظيم جهانى 
براى تحقق يك جامعه  خالى از ستم و استثمار و 
ماالمال از برابرى و آزادى مى دانيم با تمام وجود با 
به  بنا  اما  داريم.  همدردى  احساس  دانشجوها  اين 
شرايط عينى ناچاريم تذكر دهيم كه هر ميزان توهم 
شدن  تندتر  باعث  فقط  مهره هايش  و  رژيم  اين  به 
بندهاى اسارت مى شود و بس. هر درجه از آزادى 
در جامعه و الجرم در دانشگاه از كانال مبارزه با اين 
رژيم جهل و سرمايه  مى گذرد. افشاگرى در مورد 
مضحكه  انتخابات و دعوت مردم به مسخره كردن 

آن بخشى از اين مبارزه است.

مردم آزاده ايران!
و  كانديداها  انتخاباتى  كارزار  اين  در 
جناح هاى مختلف رژيم  مى خواهند با 
كشاندن مردم به پاى صندوق هاى راى 
اسالمى  جمهورى  حاكميت  تداوم  به 
بكوبند.  انتخاباتى  مشروعيت  مهر 
جمهورى  رژيم  درون  هاى  جناح  هاى  كشمكش  و  نزاع  ماهيت 
اسالمى هيچ ربطى به منافع توده هاى مردم ندارد. اهداف و استراتژى 
همه جناح ها و كانديداهاى تصرف پست رياست جمهورى بقا و 
تداوم حاكميت سياه رژيم جمهورى اسالمى است. اينكه كداميك 
از كانديداها براى چهار سال ديگر زمام امور را در دست مى گيرند 
اين  كدام  هر  كند.  نمى  فرقى  آمده  جان  به  مردم  و  كارگران  براى 
كانديدا ها كارنامه اى پر از جنايت عليه مردم دارند. اگر حق انتخاب 

آزادانه و واقعى با مردم بود، مردم آنها را محاكمه مى كردند.
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خالصه   خرداد  پنجم  تاريخ  در  ايرنا  خبرگزارى 
مدير  ذبيحى،  على  با  خبرگزارى  اين  گفتگوى 
كرد.  منتشر  را  اجتماعى،  تامين  سازمان  عامل 
به قول ايرنا اين گفتگو جوابى است به مطالب 
رياست  كانديداهاى  برخى  توسط  شده  مطرح 
على  سخنان  در  تاملى  قابل  نكات  جمهورى. 
ذبيحى وجود دارد كه در اينجا به بخشى از آنها 

اشاره ميشود.
ايرنا  نوشت:

«مدير عامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به 
مديريت  دوران  كانديداها در  برخي از  عملكرد 
ايجاد  و  فاميل  هزار  مديريت  اگر  گفت:  شان 
ملت  های  سرمايه  تاراج  برای  خلوت  حيات 
در دستگاه های اجرايي كشور را بررسي نمائيم 
درخواهيم يافت كه مشكالت امروز مردم ريشه 
در مديريت 24 ساله آقايان دارد. اگر سرمايه های 
ملت بجای هزينه برای بهبود وضعيت معيشت 
مورد  افراد  شخصي  حساب های  از  سر  مردم 
حمايت آنها در نمي آورد امروزه وضعيت مردم 

اينگونه نبود». 
ايرنا بخشى ديگر از سخنان مدير عامل سازمان 

تامين اجتماعى را چنين نقل كرده  است:
سازمان  منابع  از  ها  سئواستفاده  دامنه  و  «حجم 
به حدی بود كه بعضا به منظور واگذاری برخي 
تشكيالتي  ساختار  خود  منسوبين  به  مناصب 
بسياری  و  نموده  تغيير  دستخوش  را  سازمان 
فعاليت  هيچگونه  زمينه  كه  موازی را  ادارات  از 
آن  بر  عالوه  و  كردند  ايجاد  نداشتند  مثمرثمر 
سازمان  تابعه  و  وابسته  های  شركت  تمامي  در 
و  ها  سرمايه  چپاول  و  غارت  برای  را  عرصه 
توسط  اجتماعي  تأمين  صندوق  اندوخته های 

گماردگان و منصوبان خود فراهم آوردند».

افشاگرى جالبى است. طبق نص صريح سخنان 
مدير عامل سازمان تامين اجتماعى "هزار فاميل" 
آزگار  سال   24 اسالمى  جمهورى  حكومت  در 
دهها  توسط  شده  پرداخت  بيمه   حقوق  است 
چپاول  را  مملكت  اين  كاركن  و  كارگر  ميليون 
رياست  دوران  در  ديگر  عبارت  به  كرده اند. 
ميرحسين  وزيرى  نخست  خامنه اى،  جمهورى 
موسوى و پيشينيان آنها، دوران رياست جمهورى 
سازمان  اين  در  خاتمى  و  رفسنجانى  هاشمى 
نيز  همه  اين  است.  بوده   قرار  بر  بچاپ  بچاپ 
در سايه  واليت مطلقه  خمينى و خامنه اى انجام 

گرفته است.
اسالمى  جمهورى  حكومت  كه  است  آشكار 
يكى از فاسدترين حكومت هاى موجود در روى 
فاكت ها  ارائه   با  و  دفعات  به  اينها  است.  زمين 
در گزارشهاى سازمان شفاف سازى جهانى آمده 
براى  سازمان  اين  مسئول  گذشته  سال  است. 
آلمان  صداى  راديو  با  گفتگو  در  آسيا  و  اروپا 
تاكيد كرد كه ميزان فساد در دستگاه ادارى ايران 

سازمان  اين  گزارش هاى  است.  يافته  افزايش 
و  سياسى  اغراض  طبقاتى،  پايگاه  دليل  به  البته 
كمى اطالعات داراى اعتبار نسبى است. بهترين 
ويژه  به  و  ايران  مردم  خود  ميانه  اين  در  داور 
كارگران و زحمتكشان هستند. كارگران و مردم 
خود  روزانه   زندگى  و  كار  در  ايران  زحمتكش 
اشكال فساد و شيوه هاى اعمال آنها را به عيان 
كه  مى دانند  آنها  مى كنند.  و  كرده  لمس  و  ديده 
تامين  سازمان  كشور  اداره   دستگاههاى  ميان  در 
فساد  اين  هاست.  فاسدترين  از  يكى  اجتماعى 
هم ريشه در پايگاه طبقاتى اين رژيم، به عنوان 
افتاده  عقب  سرمايه دار  مشت  يك  خدمتگزار 
بودن  ديكتاتور  و  بودن  اسالمى  در  هم  و  دارد 

آن دارد.
از  و  مختلف  دوره هاى  در  دستگاه  و  دم  اين   
شديدترين  مورد  نهم  دولت  دوره   در  جمله 
كارگران  جانب  از  انتقادها  و  نفرت  اعتراضها، 
جمهورى  بودن  فاسد  كلى  طور  به  است.  بوده  
از  آن  مذهبى  و  اجرائى  دستگاههاى  و  اسالمى 
فاكتهائى آشكار است. اما نكته  جالب اينست كه 
يكى  يعنى  اجتماعى،  تامين  سازمان  عامل  مدير 
از سران مفسدين، براى بى اعتبار كردن حريفان 
مى كند.  برمال  را  اينها  نژاد  احمدى  انتخاباتى 
اعتياد  سياه،  فقر  كوزه   كاسه   تا  يافته  فرصتى  او 
ميليونى، محروميت از بهداشت و دارو و درمان 
پيشين  دولتيان  سر  بر  را  ديگر  مصيبت  دهها  و 
بشكند. او فراموش كرده كه همه  آنها، همچون 
و  اسالمى  حكومت  تاييد  مورد  نژاد،  احمدى 
سرمايه   و  جهل  حكومت  اين  باالى  كاربدستان 

بوده اند.
جمهورى  ديكتاتورى  حكومت  در  انتخابات 
مردود.  و  است  مضحك  نمايش  يك  اسالمى 
براى  انتخابات  از  اسالمى  جمهورى  كاربدستان 
به انحراف كشاندن مردم از مسايل اصلى، نمايش 
به اصطالح مشروعيت نظام و مسايلى نظير آن 
نمايش  همين  در  اما  مى كنند.  ها  سوءاستفاده 
و  سرمايه داران  از  اقشارى  منافع  نيز  مضحك 
نمايندگان سياسى آنها با هم در كشمكش قرار 
گرفته اند و در نتيجه  آن گوشه هاى بسيار كوچكى 
از سوءاستفاده هاى عظيم آنها توسط مدير عامل 
سازمان تامين اجتماعى بر مال شده است. بدون 
شك  تنها روزى كل جنايات و سوءاستفاده هاى 
"هزار  و  سرمايه   اسالمى  رژيم  اين  مقامات 
انقالبى  مردم  كه  مى شود  مال  بر  آن  فاميل" 
جمهورى اسالمى را به زباله دان تاريخ بياندازند. 
درخواهند  حرف  به  قربانيان  روزى  چنين  در 
و  جنايات  عامالن  خود  شرايطى  چنان  در  آمد. 
فساد نيز در مقابل قضات منتخب شوراها  و بر 
بستر اطالعات افشا شده راهى جز بيان واقعيات 
نخواهند يافت. در آن روزهاى زيبا اطالعاتى به 
بدنها  بر  را  موها  كه  افتاد  خواهند  مردم  دست 

سيخ خواهند كرد.

اسب لنگ سازمان تامين اجتماعى سال   30 طى  در  مقطع  كدامين  در   
رئيس  كدامين  دوران  در  و  گذشته 
جناح  آن  يا  جناح  اين  به  وابسته  جمهور 
درون حاكميت، آب خوشى از گلوى مردم 
كردستان پائين رفته است. آيا كارنامه سياسى 
كداميك از اينان از پيشينه سركوب، جنايت 
و شركت در شكنجه و اعدام بى بهره است، 
براى  اندكى  اند  خواسته  آنان  از  كداميك 
آبادانى، عمران،  كار، نان و مسكن به مردم 
محروم تالش كنند، كداميك از جناح هاى 
محافظه  خواه  طلب  اصالح  خواه  رژيم 
اهرم هاى  احراز  هنگام  به  اصولگرا  يا  كار 
اصلى و عمده قدرت، سياست ضد انسانى، 
و  ترين  عريان  به  را  تبعيض  و  ستمگرانه 
خشن ترين شكل ممكن عليه مردم  ايران 
به كار نگرفته اند، كداميك از اينان حتى نيم 
نگاهى به زندگى طاقت فرسا و آكنده از فقر 
زحمتكشان  و  كارگر  طبقه  آحاد  فالكت  و 
حق  كارگران  آنان  از  كداميك  اند،  انداخته 
يك  مطالبه  طرح  دليل  به  را  مبارز  و  طلب 
در  انسانى  مقام  خور  در  و  شايسته  زندگى 
كنج زندان ها و شكنجه گاه ها به اسارت 
خواه  اينان  ميان  از  كسى  چه  اند،  نكشيده 
اصالح طلب خواه اصولگرا و محافظه كار 
به مشاركت فعال در تحميل قوانين ارتجاعى 
و  تام  به  شريعت  ستيز  زن  و  ساالرانه  مرد 

تمام عليه زنان ايران افتخار نمى كند؟
مردم مبارز ! 

انتخاباتى  نمايش  اين  در  نكردن  شركت  با 
اين  مردم  مى كنند  فكر  كه  را  دغلكارانى 
پيشينه سياه آنها را فراموش كرده اند ، رسوا 

كنيد. 

اين عكس از يك سايت عربى گرفته شده است.
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با  گفتگو  در  خرداد   2 شنبه  روز  در  نژاد  احمدى 
خبرنگاران ايران راجع به قانونى يا غيرقانونى بودن 
سنديكا و دستگيرى شركت كنندگان در مراسم اول 
ماه مه اظهار نظر كرد. او در پاسخ پرسشى راجع به 
قانونى بودن و يا غيرقانونى بودن سنديكاى كارگرى 
جوابى داده كه ايرنا آنرا چنين بيان كرد: «نمي دانم 
منظور شما از سنديكا چيست. هر چه قانون داريم 
بايد اجرا شود و هيچ كس نبايد مانع اجرای قانون 

شود». 
چنين  را  نژاد  احمدى  پاسخ  ملى"  "اعتماد  روزنامه  
ديگران  كه  چه  هر  چيست؟!  «سنديكا  داد:  بازتاب 

براى ما تعيين كنند، بر طبق آن عمل نمى كنيم.»
در مورد رعايت حقوق بشر و مسئله  فعالين كارگرى 

دستگير شده نيز گفت:
«نمى دانم چرا بعضى اصرار دارند از متخلفين دفاع 

كنند». 
سنديكا  كه  نداند  يا  بداند  نوحه خوان  يك  اينكه 
اهميت  بى  ايران  كارگرى  جنبش  نظر  از  چيست 
است؛ اينكه او بداند يا نداند كه آزادى تشكل چه 
مفهومى دارد از نظر جنبش كارگرى ايران پشيزى 
ارزش ندارد.  جنبش كارگرى ايران در عمل نشان 
داده است كه براى تحقق حق آزادى تشكل بايد به 
و  بسازد  را  خود  تشكل  باشد،  متكى  خود  نيروى 
شركت  سنديكاى  دو  نمايد.  تحميل  رژيم  به  آنرا 
و  تالش  يك  بستر  بر  تپه،  هفت  نيشكر  و  واحد 
مبارزه  پيگيرانه ساخته شدند و تاكنون نيز به صورت 
دوفاكتو به دولت اسالمى سرمايه  تحميل گشته اند. 
نيز  كارگر  روز  مستقل  مراسم هاى  برگزارى  براى 
كسى براى قانون جمهورى اسالمى تره هم خورد 
مبارز  كارگران  و  كارگرى  فعالين  است.  نكرده 

هميشه با اتكا به نيروى خود مراسم هاى مربوط به 
روز جهانى خويش را برگزار كرده اند. بنابراين طرز 
مقوله  آزادى و  كاربدستان رژيم در مورد اين  فكر 
آن مفهوم كارگرى نمى تواند در بحث ما هم حائز 
قرار  توجه  مورد  اينجا  در  بايد  آنچه  باشد.  اهميتى 
شده  باعث  چيزى  چه  كه  است  پرسش  اين  بگيرد 
تا خبرنگاران در دل يك ديكتاتورى سياه و رو به 
غيرمستقيم  طور  به  داده اند  جرات  خود  به  تشديد 
ايجاد  براى  ايران  كارگران  حقوق  از  شده  كه  نيز 
تشكل و عدم ضرورت دستگيرى شركت كنندگان 

در مراسم هاى روز جهانى كارگر صحبت كنند. 
در اين شكى نيست كه قدرت اين جنبش و راديكال 
بودن آن چنين ضرورتى را ايجاب كرده است. بدون 
اين  دستاوردهاى  پيرامون  باشيم  خواسته   ما  اينكه 
جنبش  كه  باشيم  معترف  بايد  كنيم  اغراق  جنبش 
جنبش  اين  است.  پيشرفت  حال  در  ايران  كارگرى 
روى پاى خود ايستاده است؛ با اتكا به فعاالن آگاه و 
جسور خود پيش مى رود؛ تا حدودى قدرت خود را 
مى شناسد و به همان اندازه نيز اعتماد به نفس دارد. 
نيست.  دست  يك  جنبش  اين  كه  است  طبيعى  اما 
در حال حاضر البته گرايش چپ دست باال را دارد، 
اما بعضى از سياستمداران و ژورناليست هاى بورژوا 
اميدوارند از طريق همدردى با اين جنبش گرايش 
نژاد  جواب احمدى  تقويت كنند.  راست را در آن 
سركوب  اقتدار  با  بايد  كه  اينست  كسانى  چنين  به 
آن  نمود.  مجازات  و  زندانى  و  دستگير  بايد  كرد. 
بخش اولى به عينه مى بينند كه سركوب نتايج زيادى 
نداشته است. آنچه آنها شاهدش هستند اينست كه 
در اكثر موارد زندان و مجازات باعث ازياد محبوبيت 
فعاالن دستگير شده گشته و زمينه هاى اعتماد به آنها 

را افزايش داده است. اختالف كروبى ها، روزنامه ى 
و خبرنگاران سمپات آنها با احمدى  "اعتماد ملى" 
كه  اينست  در  بسيچ  و  سپاه  و  خامنه اى ها  نژادها، 
طريق  از  سركوب  جوار  در  مى خواهند  بخشى 
تشكلهاى سازش طبقاتى نيز كارگران را از حقوقشان 

محروم كنند و دومى اساسا از طريق سركوب.
و  حاضر  شرايط  در  فعال  كارگران  اينان  مقابل  در 
تالشگران گرايش چپ ضد كل سيستم سرمايه دارى 
و كليت رژيم هستند. آنها اميدى به باال ندارند و به 
امثال  خالى  تو  همدرديهاى  فريب  آنها  دليل  همين 
خورد.  نخواهند  را  آنچنانى  خبرنگاران  و  كروبيها 
فعالين كارگرى بدون هيچ شبه ئى از اختالفات بين 
تشكل هاى  سرمايه ،  صاحبان  بورژوا،  سياستمداران 
بين المللى مانند سازمان جهانى كار استفاده خواهند 
افراد  اين  همه   كه  نمى كنند  فراموش  آنها  اما  كرد. 
حقوق  بى  آن  و  متحدند  مورد  يك  در  تشكل ها  و 
شديد  االمكان  حتى  استثمار  و  كارگران  نگهداشتن 
اين  خود  البته  شيوه هاست.  در  تفاوت  آنهاست. 
شيوه ها نيز براى كارگران مهمند و هر كدام عكس 
است  مسلم  چيز  يك  اما  مى طلبند.  را  خود  العمل 
متشكل  نيروى  و  خود  نيروى  به  كارگر  طبقه   كه 
خود رها مى گردد. طبقه كارگر در حال حاضر در 
اين  به  روزى  سرانجام  كه  مى رود  پيش  مسيرى 
مستقل  كارگرى  تشكل هاى  ايجاد  رسد.  مى  هدف 
از دولت و برگزارى مراسم هاى مستقل روز جهانى 
كل  مسئله  اين  ميگيرد.  انجام  مسير  اين  در  كارگر 
بورژوازى ايران و نمايندگان سياسى و جيره خواران 
آنرا ترسانده است. سئوالهاى خبرنگاران و جوابهاى 

احمدى نژاد را بايد در اين متن ارزيابى كرد.

 پيشرو ارگان كميته مركزى كومه له
 به زبان كردى 

را مى توان از طريق آدرس اينترنتى زير 
دريافت كرد.

www.komalah.org

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

 norpardazan@yahoo.com
h.faalin@gmail.com

تلفن، فكس و پيامگير
0046K8K43743767

احمدى نژاد و حق تشكل!

گرفتن  دست  به  براى  كه  آنانى  همه 
به  رژيم،  جمهورى  رياست  پست 
اصطالح با يگديگر رقابت مى كنند به 
معناى دقيق كلمه در همه زمينه ها و 
جمهورى  نامشروع  منافع  حافظ  ابعاد 
اسالمى و با تمام توان پشتيبان مصالح 

ضد مردمى آن هستند. 
بگذار توده هاى مردم ستمديده كردستان يكبار ديگر جلوه اى از 
اتفاق نظر، مقاومت و سيماى جنبش انقالبى خود را به جهانيان 
دوره  دهمين  نمايش  در  شركت  عدم  با  ديگر  بار  و  دهند  نشان 
تاكيد  حقيقت  اين  بر  اسالمى  رژيم  جمهورى  رياست  انتخابات 
ورزند كه جمهورى اسالمى فاقد كمترين مشروعيت است و تنها 
با اتكا به سركوب، زور، شكنجه، زندان و اعدام موجوديت ضد 

انسانى خود را بر مردم اين كشور تحميل كرده است. 
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قربانيان بمب گذارى زاهدان 
و نقش رژيم

ايرنا، خبرگزارى جمهورى اسالمى، خبر داد كه روز 
پنجشنبه 7 خرداد بمبى در مسجد امام على زاهدان 
منفجر شد. اين مسجد متعلق به شيعيان است. طبق 
گزارش سايت استان سيستان و بلوچستان  25 نفر در 
اين انفجار انتحارى كشته  و 140 نفر زخمى شدند. 
تعداد نمازگزاران در اين روز به دليل عزادارى بيش 

از روزهاى معمول بوده  است.
گروه ارتجاعى جنداهللا مسئوليت انفجار را به عهده 

گرفت. 

دستگيرى به اصطالح مظنونين
جمهورى اسالمى سالهاست كه پس از هر حادثه ى 
انفجارى مدعى مى شود كه مسببين را در همان روز 
دستگير كرده است. در اين مورد نيز به چنين دروغى 

دست زد. نگاهى دقيق به خبرها بياندازيم:
از  نفر  سه  كه  داد  خبر  خرداد   9 شنبه  روز  در  ايرنا 
على  امام  مسجد  انفجار  حادثه   در  دخيل  عوامل 
زاهدان در ساعت 6 صبح همانروز در مال عام به دار 
آويخته شدند. اين خبر گزارى  از قول شخصى به نام 
دادگسترى  رئيس  حميدى،  ابراهيم  االسالم   حجت 

استان سيستان و بلوچستان، چنين نوشت:
شب  پنجشنبه  انفجار  از  قبل  روز  چند  افراد  «اين 
مسجد اميرالمومنين دستگير شده بودند، اما براساس 
دخالت  اطالعاتي،  تحقيقات  و  خودشان  اعترافات 
آنان در تهيه و ورود مواد منفجره اين حادثه به داخل 

كشور محرز شده است».
ايرنا مثل هر دروغگوى ديگرى فراموش كرد كه  در 
7 خرداد از قول استاندار سيستان و بلوچستان خبر 
داده بود كه عوامل انفجار در همان روز انفجار و در 
حالى توسط "سربازان گمنام امام زمان" دستگير شدند 
كه قصد خروج از كشور را داشتند. جناب استاندار 
در  مستقيما  كه  نفرى  دو  از  يكى  كه  بود  كرده  ادعا 
بمب گذارى دست داشتند دستگير و ديگرى كشته 

شده است.

اهداف بمب گذارى از قول مسئولين
كه  روزى  همان  در  بلوچستان  و  سيستان  ستاندار 
به  را  بمب گذارى  عوامل  دستگيرى  دروغين  خبر 
خبرنگاران داد ادعا كرد كه قصد بمب گذاران برهم 
است.  بوده  انتخابات  از  پيش  روزهاى  در  نظم  زدن 
قصد او اين بود كه با سوءاستفاده از خونهاى ريخته  
راى  صندوقهاى  پاى  در  حضور  براى  تبليغى  شده 

كرده باشد.
خامنه اى طى يك پيام تسليت كه روز 8 خرداد صادر 
را  مسلمانان  ميان  تفرقه  و  آشوب  و  فتنه  ايجاد  شد 
او  تبع  به  و  او  برشمرد.  تروريستى  اقدام  اين  هدف 
خاتمى، امام جمعه  موقت تهران، رد دست آمريكا و 
اسرائيل را در انفجار روز 7 خرداد تشخيص دادند. 

حال حتى اگر بپذيريم كه جمهورى اسالمى مستقيما 
بهانه  اين  به  تا  است  نداشته  دست  جنايت  اين  در 
فضاى حاكم بر جامعه را در آستانه نمايش انتخابات 

ميليتاريزه كند، باز در اين واقعيت ترديدى نيست در 
سهمى  عوامل  ساير  كنار  در  اسالمى  جمهورى  كه 
بزرگ در ايجاد اين حادثه جنايتكارانه دارد. در اين 

رابطه اشاره به دو نكته الزم است:
- همه مى دانيم  كه جمهورى اسالمى مى كوشد از 
طريق بكارگرفتن اهرم فشارهايى كه در اختيار دارد  
موقعيت خود را بعنوان يك قدرت منطقه اى تثبيت 
رژيم  با  كشمكش  در  را  حكومت  مسئله  اين  كند. 
حكومت  سركردگى  به  غربى،  دولتهاى  و  اسرائيل 
بين  است  كشمكشى  اين  است.  داده  قرار  آمريكا، 
دو دشمن و مردم ايران هيچ منفعتى در آن ندارند، 
اما قربانى آن هستند. حكومت هاى يادشده به خوبى 
آنها  است.  كثيرالمله  كشور  يك  ايران  كه  مى دانند 
مطلعند كه جمهورى اسالمى به دليل شونيست بودن 
و ماهيت مذهبى كه دارد اختالفات ملى و مذهبى را 
دامن زده است. كشورهاى غربى بنا به اين واقعيات 
را  عده اى  جنايتكارانه  طرزى  به  گاهى  چند  از  هر 
قربانى مى كنند تا به حكومت اسالمى سرمايه  نشان 
دهند كه مى توانند از اين تفرقه ها استفاده كنند و از 
اين طريق آنرا به تسليم بكشانند. بايد يادآورى كرد 
كه اين حكومت ها به هيچوجه قصد بى ثبات كردن 
در  كه  مى دانند  خوبى  به  آنها  زيرا  ندارند.  را  رژيم 
در  اعتراضى  و  اجتماعى  هاى  جنبش  رشد  شرايط 
ايران اگر جمهورى اسالمى بى ثبات شود كنترل امور 
از دستشان خارج مى شود، بنابراين در صدد بى ثبات 
كردن آن نيستند؛ ولى هر از گاهى دست به جنايتى از 
قبيل آنكه در زاهدان اتفاق افتاد، مى زنند ، تا از اين 
طريق به جمهورى اسالمى در راستاى اهداف خود 

فشار بياورند. 
- از طرف ديگر تمام قوانين اين رژيم بر اساس فقه 
شيعه ى 12 امامى نوشته شده. تمام فرهنگ، سنتها و 
مذهبى  نحله   اين  از  حكومت   اين  كارى  شيوه هاى 
سرچشمه مى گيرد. به همين دليل در اداره  كشور به 
ديگر  فرقه هاى  عليه  عظيمى  تبعيضات  روزانه  طور 
انجام مى گيرد. عليرغم اين واقعيات آشكار 30 سال 
طرزى  به  رژيم  درشت  و  ريز  كاربدستان  كه  است 
طلبى  وحدت  اين  ميزنند.  وحدت  از  دم  رياكارانه 
در عمل به معناى فراخوان به تبعيت كامل مردم از 
آنست.  تبعيضات  و  ستم  قبول  و  مذهبى  رژيم  اين 
معلوم است اگر كسى اعتقاداتى غير از باورهاى رژيم 
خشمگين  و  خشمگين  رياكارى  اين  از  باشد  داشته 
روز 10  در  زاهدان  اهالى  العمل   عكس  ميشود.  تر 
اين  شواهد  از  يكى  رژيم  مامورين  مقابل  در  خرداد 

واقعيت است. 
بايد  فوق  داليل  به  توجه  با  و  خالصه  خيلى  بطور 
گفت تا اين رژيم باقى است مردم به اشكال گوناگون 
مرتجعين  سرمايه داران،  مطامع  قربانى  تا  خطرند  در 
مردم  و  كارگران  حل  راه  شوند.  امپرياليست ها  و 
آزاده براى خالصى از اين جنايات و دور نگهداشتن 
مردم  مقدرات  بر  تاثيرگزارى  از  امپرياليست ها 
آنها  است.  انقالبى  شيوه اى  به  رژيم  كردن  سرنگون 
بايد به جاى اين حكومت جهل و جنايت حكومتى 
تاسيس كنند كه بر اساس اراده ى آزاد شهروندان اداره  
شود، شهروندانى كه در همه  عرصه ها داراى حقوقى 

برابرند. 

در كارنامه سياسى همه كانديداهاى 
جمهورى  رياست  انتخابات  نمايش 
جنايت،  جز  چيزى  اسالمى،  رژيم 
شقاوت و سركوب حقوق و آزادى هاى 
نخواهيم  كردستان  و  ايران  مردم  اوليه 

ديد.
باورى  خوش  هرگونه  اشاعه  و  ترويج 
كانديدا  آن  يا  اين  چهره  كردن  بزک  و 
و  وقيحانه  و  صريح  شكلى  به  خواه 
معناى  به  پنهانى  و  شرمگينانه  خواه 
سياسى  آگاهى  و  شعور  انگاشتن  ناچيز 
كردستان  مردم  قاطع  اكثريت  طبقاتى  و 

خواهد بود.
آنانى كه امروزه حافظه تاريخى و تجارب 
زنده توده هاى مردم ستمديده كردستان 
را دست كم مى گيرند و توجه مردم را به 
نكات به اصطالح مثبت برنامه اين يا آن 
خصوص  در  اسالمى  رژيم  كانديداتور 
زنده  تجربه  كنند  مى  جلب  ملى  مسئله 
و  را  كردستان  مردم  تاريخى  حافظه  و 
نشدنى  فراموش  و  بيشمار  جنايات 
رژيم اسالمى  و كاندايدتورهاى دست 

پرورده اش را ناديده مى انگارند. 
در روز نمايش انتخاباتى مردم كردستان 
داد  خواهند  نشان  خود  ندادن  راى  با 
اين  برابر  در  آنها  عادالنه  مقاومت  كه 
ادامه  ها  عرصه  همه  در  سفاک  رژيم 
آرمانها  حول  مردم  همبستگى  دارد. 
ضامن  مشترک  و  انسانى  آرزوهاى  و 

پيروزى درخشان فرداست.

شركت در نمايش انتخابات رياست 
مشروعيت  يعنى   ، رژيم  جمهورى 
سركوب  محصول  كه  رژيمى  به  دادن 
است،  مردم  هاى  توده  انقالب  خونين 
كار  شرايط  به  دادن  مشروعيت  يعنى 
يعنى  كارگران،  حقوقى  بى  و  بردگى 
مشروعيت دادن به تداوم موج اعدام ها، 
يعنى مشروعيت دادن به سياست اعمال 
تبعيض جنسى و تحقير هر روزه زنان، 
به  حمله  به  دادن  مشروعيت  يعنى 
انداختن  مراسم اول ماه مه و به زندان 
كارگران، يعنى مشروعيت دادن به تداوم 
ستمگرى ملى، يعنى مشروعيت دادن به 
حاكميت افكار پوسيده مذهبى، يعنى به 
اجتماعى  و  فردى  حقوق  كشيدن  بند 
هزار  به  دادن  مشروعيت  يعنى  جوانان، 

و يك محروميت ديگر.
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روز جمعه 26 ژوئن2009

همراه با  فدراسيون ها 
و اتحاديه هاى جهانى 

كارگرى

صداى اعتراضى كارگران در ايران
را رساتر كنيم!

آموزش  سازمان   ،( سى  يو  تى  (آى  كارگرى  اتحاديه هاى  جهانى  فدراسيون 
و  كشاورزى  ـ   غذايى  مواد  صنايع  بين المللى  اتحاديه   ،( آى  ايى   ) جهانى 
خدمات ( آى يو اف ) و فدراسيون بين المللى كارگران حمل و نقل ( آى  تى 
اف ) با بيش از 170 ميليون عضو در جهان در فراخوانى مشترک و با خواست 
اجراى عدالت براى كارگران ايران روز جمعه 26 ژوئن ( 5 تير ماه) را روز 
تظاهرات- آن  طى  و  اند  كرده  تعيين  ايران  در  كارگران  با  جهانى  همبستگى  
هايى را در مقابل سفارتخانه ها و دفاتر نمايندگى رژيم جمهورى اسالمى ايران 
سازمان داده اند. سازمان عفو بين الملل نيز حمايت خود از اين كمپين  اعالم 
كرده است. فراخوان دهندگان ضمن دفاع از حقوق صنفى كارگران در ايران 
خواستار آزادى  فورى و بدون قيد و شرط  كارگران و فعالين كارگرى از جمله 

دستگير شده گان اول ماه مه از زندان هاى رژيم جمهورى اسالمى شده اند.

فعالين متشكل در نهادهاى همبستگى با جنبش كارگرى  در ايران  كه تاكنون 
جلب  كارگران،   اعتراضى  صداى  كردن  منعكس  براى  مختلف  اشكال  به  و 
پشتيبانى از مبارزات  و مطالبات بر حق  آنها و در جهت آزادى فعالين جنبش 
جهانى   هاى  اتحاديه  و  فدراسيون ها  اقدام  اين  از  است،  كرده   تالش  كارگرى 
پشتيبانى كرده و تمامى فعالين، هواداران و دوستداران جنبش كارگرى در ايران 
را براى شركت فعال درآكسيون هاى سراسرى روز جمعه 26 ژوئن 2009 / 5 

تير1388فرامى خواند.

جمعى  اقدام  و  امسال  مه  ماه  اول  قطعنامه 
در  كارگر  روز  مراسم   برگزارى  در  تشكل ها 
ايران در برگيرنده خواست ها و مطالباتى است 
كه طبقه كارگر در برابر جامعه قرار داده است. 
اعتراضات بر حق كارگران و ساير مزد بگيران 
اقتصادى   مشقت  و  فشار  برعليه  جامعه  در 
سرمايه دارى درايران دائمى و روزمره شده و جز با سركوب عوامل رژيم و 
كارفرماها پاسخ نمى گيرد، دستگيرى و به  زندان انداختن فعالين كارگرى و 
ديگر جنبش هاى اجتماعى هدفى به جز مرعوب و خفه كردن صداى آنان و 
تحكيم پايه هاى سرمايه در ايران ندارد. آنچه همه ترفندهاى رژيم سرمايه دارى 
و عواملش را نقش بر آب مى كند نيروى همبستگى طبقاتى است كه مرزى نمى 
شناسد و از طرق مختلف مى بايست تقويت شود. در روز جمعه 26 ژوئن / 
5 تير1388 نيروى خود را به خيابانها بياوريم و همبستگى  طبقاتى خود را با 

مبارزات كارگرى در ايران به نمايش درآوريم.

زنده باد همبستگى طبقاتى كارگران
مرگ بر سرمايه 

20 مه 2009
نهادهاى همبستگى با جنبش كارگرى در ايران / خارج از كشور

- كميته همبستگى با كارگران ايران – استراليا  
- كميته دفاع از كارگران ايران – نروژ       

- همبستگى سوسياليستى با كارگران ايران – فرانسه  
- كانون همبستگى با كارگران ايران – فرانكفورت و حومه 

- كانون همبستگى با جنبش كارگرى ايران – هانوفر 
- كميته همبستگى كارگران ايران و سوئد   

- كانون همبستگى با كارگران ايران – گوتنبرگ   
- انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى  

- شوراى همبستگى كارگرى - فرانكفورت  
- شبكه همبستگى كارگرى 

- اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن 
- كميته حمايت از كارگران ايران – تورنتو كانادا   
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