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يك  غياب  در  است  ممكن  رژيم  اين 
آلترناتيو انقالبى كه همه جنبش هاى راديكال 
رو  در  بتواند  گيرد  خود  در  را  اجتماعى  و 
مردم  و  جوانان  خيابانى،  هاى  دررويى 
معترض را شكار كند و روانه شكنجه گاه ها 
سردخانه  در  يا  را  اجسادشان  نهايتًا  و  نمايد 
ها مخفى كند و يا همچون ترانه عزيز بعد از 
غرقه  تن  جمعى،  دسته  وحشيانه  تجاوزهاى 
در خون شان را در گونى كند و بسوزاند و 
در بيابانى رها سازد؛ اما نمى تواند به آسانى 
متشكلى  كارگران  ميان  در  را  خود  طعمه 
در  دارند،  را  خودشان  كار  محل  شوراى  كه 
زندگى  محل  شوراى  كه  محالت  مردم  ميان 
متشكلى  زنان  ميان  در  دارند،  را  خودشان 
ميان  در  دارند،  را  خود  مستقل  شوراى  كه 
دانش آموزان، دانشجويان، معلمان، پرستاران 
سراسرى  هاى  شورا  كه  متشكلى  پزشكان  و 
محيط هاى آموزشى و كارى خود را دارند، 
برگيرد و به زير شكنجه ببرد و سر به نيست 

كند.                                 

ترور در خيابان، شكنجه در زندان،
 اجساد در بيابان! 

مرگ بر اين توحش بى عنان!

كركسان بر ميادين نفت 
عراق فرود آمدند 

نيروهاى  خروج  تكميل  با  همزمان 
مناطق  و  شهرها  از  آمريكا  مسلح 
مسكونى در روز سى ژوئن نفت عراق 
به حراج گذاشته شد تا نشان دهند كه 
سرمايه دارن  كالن  نظر  مورد  امنيت 
نفت خوار دنيا تامين شده و آمريكا به 
يكى از هدف هاى استراتژيك خود در 

حمله به عراق رسيده است. 

شجاعانه  تظاهرات هاى 
آزاده  مردم  و  جوانان 
داد  نشان  تير   18 در 
حمله  تهديدها،  كه 

كردن ها، ضرب و شتم ها، زندان، شكنجه و حتى 
در  انقالبيون  اين  نمى ترساند.  را  انقالبيون  كشتار 
تظاهرات هاى خيابانى درس هاى زيادى فراگرفته  
را  موثرى  مبارزاتى  تاكتيك هاى  آنها  اساس  بر  و 
براى  كه  مطلعند  خود  آنها  اما  كرده اند.  استنتاج 
به  احتياج  دار  ادامه   و  هدفمند  مبارزه   يك  تداوم 
بين  روشن  و  برنامه   با  مجرب،  منعطف،  حزبى 
متكى  انسانى  و  انقالبى  سنت هاى  بر  كه  دارند 
و  كمونيستى  حزب  يك  جز  حزبى،  چنين  باشد. 
تماما ضد استثمارى نمى تواند باشد، قادر خواهد 
بود طبقه ى كارگر و انقالبيون شجاع كنونى را به 
رهنمون  استثمار  و  ستم  از  فارغ  جامعه ئى  سوى 
و  دستگاه  و  دم  تمام  با  جمهورى  روبيدن  شود. 
فرهنگ و سنت هاى ارتجاعيش فقط يك منزلگاه 

در اين مسير انقالبى و مبارزاتى خواهد بود.

از 18 تير 87 
تا
 18 تير 88

آنجا كه آقاى سرلشكر روضه خوان مى شود

وحشت رژيم از اعتراضات توده ای در كردستان

تالش هاى ناسيوناليسم كرد در دور اخير!      
و  درخشان  سوابق  اين  داشتن  با  كردستان  مردم 
سنت هاى مبارزاتى پيشرو عليه حاكميت، هيچگاه به 
سياهى لشكر و زائده جناح هاى آن مبدل نخواهند 
تا  برآنند  كه  هم  ناسيوناليست  جريانات  و  شد 
به  رژيم  درون  هاى  كشمكش  و  تنش ها  كانال  از 
مردم  اين  از  توانست  نخواهند  برسند،  اهدافشان 

همچون ابزارى بهره گيرند.

روابط آمريكا و جمهورى اسالمى

سپاهيان لجام گسيخته به تحريف حقايق مشغولند.

بيش از اين نبايد گول موسوى ها را خورد!

جبهه سوم مقاومت توده اى عليه جمهورى اسالمى

مصرف مواد مخدر در ايران
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خامنه اى  سوى  از  مردم  سركوب  فرمان  از  بعد 
كودتاى  نتايج  اعالم  از  بعد  جمعه  نماز  اولين  در 

انتخاباتى، موج دستگيرى ها اوج بيشترى گرفت. 
مقامات ريز و درشت رژيم بارها تهديد كردند كه 
و  آورند  مى  حرف  به  كنند،  مى  زندان  گيرند،  مى 
مى كشند. معاون قوه قضائيه با صراحت وقيحانه اى 
مردم را تهديد كرد و گفت: «با كسانى كه در حوادث 
اخير بازداشت شده اند، طورى برخورد خواهد شد 

كه درس عبرت بگيرند» 
از آن پس جنايتكاران حافظ سرمايه و شكنجه گران 
تهديدهاى  و  جالد  خامنه اى  فرمان  اسالم،  پاسدار 
كارگزاران حكومتى را به وحشيانه ترين وجه عملى 

كردند. جنايات هولناک شان همچنان ادامه دارد!
بر اساس اخبار و گزارشات ارگان هاى غير حكومتى 
را  اخير  رويدادهاى  شدگان  بازداشت  مسئله  كه 
به  نفر  هزار   4 به  قريب  تاكنون  كنند،  مى  پيگيرى 

بند كشيده شده اند. 
شدگان  بازداشت  اجتماعى  و  سنى  گروه  تركيب 
و  دانشجويان  را  آنها  بيشتر  اما  است.  متنوع  بسيار 

جوانان زير 30 سال تشكيل مى دهند.
از  را  جانش  شكنجه  زير  در  كه  اعرابى»  «سهراب 
از  بيش  كه  بود  دانشجويى  جوان  است  داده  دست 
19 سال نداشت. در ميان دستگيرشدگان رويدادهاى 
اخير حتى نوجوان هاى زير 18 سال و افراد مسن و 

سالخورده باالتر از 70 سال هم وجود دارند. 
دختران  و  زنان  را  دستگيرشدگان  از  زيادى  تعداد 
جوانى تشكيل مى دهند كه تا لحظه دستگيرى شان 
با خشمى عميق در صف هاى اول اعتراض كنندگان 

بوده اند.
در ميان بازداشت شدگان اخير عالوه بر طيف وسيعى 
از جوانان تعداد زيادى كارگر، معلم، پرستار، پزشك، 
فعال  و  سياسى  فعال  و  و...  دانشگاه  استاد  كارمند، 
جنبش هاى اجتماعى، و افراد ديگرى از گروه هاى 

سنى و اجتماعى متفاوتى ديده مى شوند.
عده اى از دستگيرشدگان روزنامه نگار و خبرنگارند. 
بر اساس آمار سازمان گزارشگران بدون مرز تعداد 
گذشته  نفر   40 مرز  از  شده  دستگير  خبرنگاران 

است. 
را  اخير  شدگان  بازداشت  از  توجهى  قابل  تعداد 
اساتيد دانشگاه ها تشكيل مى دهند. از سوى منابع 
مستقل دانشگاهى اعالم شده است كه پس از تحصن 
اساتيد دانشگاه در اعتراض به حمله نيروهاى لباس 
 25 شامگاه  در  دانشجويان  خوابگاه  به  شخصى 
خرداد ماه و ضرب و شتم و بازداشت دانشجويان 
و تخريب كوى دانشگاه تهران، متجاوز از 70 تن از 
اساتيد دانشگاه ها توسط نيروهاى امنيتى و اطالعاتى 

جمهورى اسالمى بازداشت شده اند.
اين روزها و همزمان با موج دستگيرى هاى اخير، 

بيشتر از هر زمانى سياست احضار فعاالن كارگرى 
و جنبش هاى اجتماعى در دستور است و بيشتر از 
اجتماعى  هاى  جنبش  و  كارگرى  فعاالن  زمان  هر 
را به مراكز اطالعاتى و دادگاه ها فرا مى خوانند و 

برايشان پرونده سازى مى كنند. 
براى  ها  دستگيرى  موج  با  همزمان  و  روزها  اين 
بازار  ديگر  يكبار  سازى،  مرعوب  پروسه  تكميل 
افتاده  بكار  تلويزيونى  نمايشات  و  سازى  تواب 

است. 
فرمان  به  رژيم  سركوبگران  و  مزدوران  روزها  اين 
فرماندهان خود در جريان يورش به صفوف معترضان 
خيابانى با درندگى به مراتب بى رحمانه ترى زنان 
را نشانه مى روند. تا كنون و در جريان رويدادهاى 
اخير تعدادى از اين زنان شجاع بدست جنايتكاران 

اين رژيم زن ستيز در خون خود غلتيده اند. 
براى  نامش  كه  «ندا» 
هميشه در تاريخ مبارزات 
براى  كه  آزاديخواهانى 
عليه  و  برابرى  و  آزادى 
ميدان  به  جنسى  آپارتايد 
شده  ثبت  بودند  آمده 

است، يكى از آنها بود!
جنايتكاران  جنايات 

نسبت  اسالمى  حكومت  هاى  شكنجه گاه  در  رژيم 
آنها  خيابانى  ترورهاى  از  فراتر  جوان  دختران  به 
رفته است و خدا پرستان مؤمن به نام خدا و براى 
رضاى خدا بسيارى از اين نو رسيده هاى پر شور 
را پس از تجاوز هاى مكرر دسته جمعى و اشكالى 
پار  و  لت  اسالمى  شكنجه هاى  ترين  وحشيانه  از 
در  مردم  چشم  از  بدور  را  اجسادشان  و  كنند  مى 

رها  بيابان ها  در  نامعلومى  نقاط 
مى سازند. 

اين  از  يكى  موسوى»  «ترانه 
پيكر  سرانجام  كه  بود  عزيزان 
در  و  سوزاندند  را  اش  نازنين 
بيابان هاى قزوين بجا گذاشتند.

تاكنون بسيارى از دستگيرشدگان 
زير  اخير  رويدادهاى 

اخبار  به  بنا  و  اند  باخته  جان  هولناک  شكنجه هاى 
درز يافته، سردخانه هاى برخى از شهرها انباشته از 

اجساد به قتل رسيدگان زير شكنجه است.
از  اطالعى  هيچ  هم  هنوز  ها  خانواده  از  بسيارى 
سرنوشت فرزندان و بستگان شان ندارند و به تمامى 
واقع  در  خبرند.  بى  شان  عزيزان  حال  و  وضع  از 
اخير  رويدادهاى  شدگان  دستگير  از  زيادى  تعداد 

ناپديد و مفقوداالثر اند.
و  شهر  آن  و  شهر  اين  بسيارى  هاى  خانواده  هنوز 
در بدر بدنبال عزيزان مفقوداالثر خود هستند و هيچ 

مقام و ارگانى به آنها نمى گويد كه بر سر عزيران 
شان چه آمده است. 

مردم  از  بيشتر  گرفتن  چشم  زهر  منظور  به  رژيم 
ناپديد  بستگان  آگاهانه  همگانى،  روحى  تعذيب  و 
اجساد  تحويل  از  حتى  و  دواند  مى  سر  را  شدگان 
تحويل  قبال  در  و  زند  مى  باز  سر  شدگان  كشته 

اجساد به خانواده ها از آنها پول مطالبه مى كند. 
آنهايى كه در پى يافتن فرزندان و بستگان ناپديد شده 
خود به هر ترتيب توانسته اند به سردخانه ها مراجعه 
جانباختگانى  شمار  بى  اجساد  خود  چشم  با  كنند، 
اند،  شده  كشته  اخير  رويدادهاى  جريان  در  كه  را 

ديده اند. 
در حالى كه از سوى فرمانده نيروى انتظامى رژيم 
هاى  تظاهرات  در  شدگان  كشته  كل  آمار  اسالمى 
شده  اعالم  تن   20 حدود  تير   18 از  قبل  تا  تهران 
دولتى  غير  مراكز  آمارهاى  است، 
شدگان  كشته  تعداد  موثق،  و 
رويدادهاى اخير را ده ها برابر آمار 
«آرون  اند.  كرده  اعالم  حكومتى 
رودز» سخنگوى كمپين بين المللى 
شدگان  كشته  تعداد  بشر،  حقوق 
رويداد هاى اخير را صدها تن اعالم 

كرده است!
رژيم جنايتكار اسالمى هراز گاهى اجساد لت و پار 
شده تنى چند از جوانان را مخفيانه و بى سر صدا 
تحويل بستگان شان مى دهد و از آنها التزام مى گيرد 

كه صدايش را در نياورند. 
پيشنهاد  داغدار  مادران  و  پدران  به  جنايتكاران  اين 
مى كنند كه به در و همسايه بگويند كه فرزندشان 
بسيجى بوده تا در ليست شهداى بسيجى ثبت شوند 

و ماهانه دريافت كنند.
براى اولين بار در تاريخ جنايات بشرى، تازه ترين 
شكل جنايت هاى انسانى را بايد به نام اسالم و به 
نام جمهورى اسالمى به ثبت رسانيد. اين آدم خواران 
بربر اين روزها اجساد متالشى شده برخى از شكنجه 
بصورت  و  مى گيرند  سمنت  و  سيمان  را  شدگان 
قالب هاى بتونى تحويل خانواده هايشان مى دهند. 
اين رژيم كه عيار عطوفت اسالمى اش بسيار باالتر 
از عيار شفقت فاشيستى نازى هاست در خيابان دسته 
دسته از «ندا» هاى جوان را در خون مى غلطاند، و 
در زندان دسته دسته از «سهراب» هاى 19 ساله اسير 

را خرد و خمير مى كند. 
اين رژيم جنايتكار كه اينگونه علنًا و وحشيانه آدم 
مى كشد، اين روزها براى زهر چشم گرفتن مردم از 
سويى و نمايش اينكه دستگاه قضايى اش به موارد 

ديگر هم مى پردازد، عده زيادى از زندانيان 
را كه بعضًا از فعاالن سياسى و از بازداشت 
و  اراذل  نام  تحت  اند،  بوده  اخير  شدگان 

ترور در خيابان، شكنجه در زندان، اجساد در بيابان! 
مرگ بر اين توحش بى عنان!

عطا خلقى 
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اوباش و توزيع كنندگان مواد 
مخدر به دار مى كشد. 

بر  عالوه  آدمكش  رژيم  اين 
ترورهاى خيابانى و كشتار در شكنجه 
گاه ها، ظرف يك ماه اخير 50 نفر از 
زندانيان را اعدام كرده است، و تعداد 
دار  به  روزها  همين  بايد  هم  ديگرى 

آويخته شوند.
زندانيان  از  بسيارى  خبرها،  به  بنا 
سياسى كه هنوز به ليست اعدامى ها 

اضافه نشده اند و بيمار و مريض اند هيچ توجهى 
به آنها نمى شود و حتى به خانواده هايشان اجازه 
داده نمى شود كه بموقع داروهاى مورد نيازشان را 
دستشان  به  و  كنند  تهيه  برايشان  زندان  بيرون  در 

برسانند.
اين روزها به خانواده زندانيان سياسى و وكالى شان 
حالى  در  و  هنوز  و  شود  نمى  داده  مالقات  اجازه 
دستگيرى  و  بازداشت  از  ماه  يك  از  بيش  كه 
دستگيرشدگان رويدادهاى اخير مى گذرد، بسيارى 
از خانواده ها هيچ گونه اطالعى از مرگ و زندگى 

عزيزان شان را در دست ندارند. 
مزدورى  مشخصآ  رژيم  قضايى  و  امنيتى  مقامات 
هاى  پرونده  به  رسيدگى  مسئول  كه  «حداد»  بنام 
بازداشت شده هاى اخير است، تهديد كرده است كه 
اگر اخبار وضعيت بستگان شان را درز بدهند و يا 
مصاحبه مطبوعاتى داشته باشند، هيچ خبرى به آنها 
ارائه نخواهد شد و ممكن است دوره بازداشت شان 

هم طوالنى تر بشود.
از  وحشت  سر  از  اسالمى  جمهورى  جنايتكاران 
گاهى  هراز  اى،  توده  برآمدهاى  بيشتر  اوجگيرى 

تهديد به كشتار را تكرار مى كنند. 
روز چهارشنبه 24 تير ماه جنايتكار 
وزير  اى»  اژه  «محسنى  معروف 
خبرنگاران  گفتگو با  اطالعات، در 
تهديد به شكنجه و اعتراف گيرى 
و  كرد  تكرار  ديگر  بار  را  مرگ  و 
در پاسخ اين سئوال كه چه زمانى 
بازداشت شدگان آزاد خواهند شد 
خود  به  آنان  «سرنوشت  گفت: 

در  مختلف  مراجع  از  كه  هايى  استعالم  و  متهمان 
خصوص آنان به عمل مى آيد بستگى دارد.»

او به روشنى اعالم كرد كه تا پروسه شكنجه هاى 
طوالنى و پروژه اعتراف گيرى هاى زير شكنجه به 
سرانجام نرسند، خبرى از آزادى بازداشت شدگان 

در كار نيست.
نسل  كه  اند  واقف  رژيم  كارگزاران  كه  آنجايى  از 
سرشان  روى  را  شهرها  روزها  اين  كه  جديدى 
و  يادى  و  اند  سال   30 زير  عمدتا  اند  گذاشته 
خاطره اى از جنايات هولناک سال هاى 60 و 67 در 
ذهن ندارند، مى كوشند كه با تكرار جناياتى مشابه 
با جنايات آن دوران و حتى جنايتكارانه تر، باالترين 
ظرفيت جنايتكارانه خود را به نمايش بگذارند و به 
رژيم  همان  اين  كه  شوند  آور  ياد  خاسته  بپا  مردم 
را  پرشور  جوانان  همه  از  بيشتر  و  را  همه  و  است 
خود  زعم  به  و  كنند  صدا  و  سر  بى  و  نشين  خانه 

"غائله" را بخوابانند!

در  است  ممكن  رژيم  اين 
انقالبى  آلترناتيو  يك  غياب 
كه همه جنبش هاى راديكال 
و اجتماعى را در خود گيرد 
بتواند در رو در رويى هاى 
مردم  و  جوانان  خيابانى، 
و  كند  شكار  را  معترض 
نمايد  ها  گاه  شكنجه  روانه 
و نهايتا اجسادشان را يا در 
سردخانه ها مخفى كند و يا 
همچون ترانه عزيز بعد از تجاوزهاى وحشيانه دسته 
جمعى، تن غرقه در خون شان را در گونى كند و 
به  تواند  نمى  اما  سازد؛  رها  بيابانى  در  و  بسوزاند 
آسانى طعمه خود را در ميان كارگران متشكلى كه 
شوراى محل كار خودشان را دارند، در ميان مردم 
محالت كه شوراى محل زندگى خودشان را دارند، 
را  خود  مستقل  شوراى  كه  متشكلى  زنان  ميان  در 
دارند، در ميان دانش آموزان، دانشجويان، معلمان، 
پرستاران و پزشكان متشكلى كه شورا هاى سراسرى 
محيط هاى آموزشى و كارى خود را دارند، برگيرد 

و به زير شكنجه ببرد و سر به نيست كند.
شكل  زندگى  و  كار  هاى  محيط  هاى  تشكل  اگر 
بگيرند و هر قشرى از اقشار جامعه در اين تشكل ها 
متشكل شوند، اگر به همت كمونيست ها و فعاالن 
اگر  شوند،  وصل  بهم  ها  تشكل  اين  اجتماعى 
هماهنگى هاى الزم براى تحركات و مقاومت هاى 
سراسرى صورت گيرند، تاكتيك هاى ايجاد رعب 
خواهند  دست  از  را  خود  كارآيى  رژيم  وحشت  و 
آيد  مى  بوجود  قوا  توازن  از  ديگرى  سطح  و  داد 
كه خسارات و ضايعات انسانى جبهه انقالت كمتر 
خواهد شد و با بهره گرفتن 
موجود  هاى  شكاف  از 
راه  حاكميت،  رأس  در 
حاكميت  كل  سرنگونى 

هموارتر مى گردد. 
هاى  جنبش  فعاالن  اگر 
همه  رأس  در  و  اجتماعى 
اگر  كارگرى،  جنبش 
جريانات  و  ها  كمونيست 
را  مقطع  اين  حساسيت  مسئول،  و  چپ  سياسى 
و  ندهند  دست  از  را  ها  فرصت  و  دريابند  عميقًا 
و  سريع  هاى  واكنش  با  كامل  هماهنگى  يك  در 
بكارگيرى تاكتيك هاى كار سازترى عمال نقش و 
رسالت انقالبى خود را نشان دهند، نه تنها تهاجمات 
وحشيانه جمهورى اسالمى را متوقف خواهند كرد، 
بلكه ناقوس مرگش را هم بصدا در خواهند آورد. 
در غير اين صورت ابعاد جنايات وسيع تر از اين هم 

خواهد شد! 
اينها وارث قتل عام هاى زندانيان سياسى سال هاى 
خاوران اند،  گورستان  آبادگران  اينها  اند،  و 67   60
«قاضى  مرگ  احكام  هاى  زن  خالص  تير  اينها 
مبارزاتى  با  را  شان  جنايات  بايد  اند.  مرتضوى» 
در  و  تر  هماهنگ  تر،  متشكل  تر،  يافته  سازمان 

اشكالى متنوع تر متوقف كرد.
اعتراضات  رژيم  اين  جنايات  كردن  متوقف  براى 
از  ديگرى  اشكال  بايد  نيست،  كافى  خيابانى 

و  ابتكار  هر  از  بايد  گرفت.  بكار  هم  را  مبارزات 
تحصن  و  اعتصاب  از  مبارزه  از  ديگرى  شكل  هر 
و راهپيمايى هاى هدفمند گرفته تا صدور بيانيه ها 
طيف  بايد  جست.  سود  مشترک  هاى  قطعنامه  و 

وسيع ترى از مردم را به ميدان مبارزه كشيد.
كارگران و زنان و جوانان و دانش آموزان و معلمان 
و پرستاران و هر قشر اجتماعى ديگر بايد سازمانيافته 
و  ها  خواست  با  خودشان  مستقل  هاى  تشكل  در 
مطالبات خودشان و دو خواست مهم و عاجل اين 
دوره خواست: «آزادى فورى كليه زندانيان سياسى 
و لغو مجازات اعدام» به ميدان آيند و اراده و قدرت 

متشكل خود را نشان دهند.
رهبران  و  ها  كمونيست  رسالت  و  وظيفه  اين 
شور  كه  است  اجتماعى  راديكال  جنبش هاى 
مبارزاتى مردم معترض را كاناليزه كنند و در مسير 

كارسازش جارى سازند!
اين روزها ابتكاراتى از سوى مردم براى مقاومت و 
براى ادامه مبارزه عليه رژيم بكار گرفته مى شوند. 
مادران  اخيرا  كرد.  كاراتر  بايد  را  ابتكارات  اين 
داغدار عده اى از جانباختگان رويدادهاى اخير خود 
گراميداشت  سنت  و  اند  آمده  گرد  هم  دور  جوش 
ياد عزيزان از دست رفته شان را پى ريخته اند و هر 

هفته در پارک ها گرد هم مى آيند.
اين عزيزان در پايان هر اطالعيه اى كه مى دهند، 
با تأكيد يادآور مى شوند كه: «تا مجازات آمران و 
عامالن قتل فرزندان شان و تا آزادى كليه زندانيان 

سياسى از پاى نخواهند نشست.» 
اين عزيزان را نبايد تنها گذاشت. بايد در كنارشان 
بود. بايد همراه شان شد. بايد تجمع شان را تقويت 
صميمانه  حضور  با  بايد  انداخت.  جا  بيشتر  و  كرد 
با  بايد  كرد.  سبك  را  شان  غم  بار  شان  درجمع 
برد.  باال  را  شان  قلب  قوت  صميمانه  همدلى هاى 
شان  دلبندان  خالى  جاى  كمتر  كه  كرد  كارى  بايد 
فضاى  سنگينى  كه  كرد  كارى  بايد  كنند.  حس  را 
سكوت و عزا در ميان شان شكسته شود. بايد همراه 
يارى  شان  روزمره  زندگى  امورات  در  و  شد  شان 

شان داد. 
امروز  همين  عاجل  خواست  اين  تحقق  براى  بايد 
اين مادران داغدار كه خواست همه مردم شريف و 
بعد  و  اكنون  بود.  شان  همراه  است،  دوست  انسان 
مادران  سوى  از  ارزنده  ابتكار  اين  گيرى  بكار  از 
آيا  كه  شود  مى  مطرح  سئوال  اين  جانباختگان، 
ها  مفقوداالثر  خانواده  و  سياسى  زندانيان  خانواده 
هم نمى توانند با ابتكار مشابهى گرد هم آيى هاى 
روزمره و غير منظم خود را منظم تر كنند و مبارزات 
و  ها  زندان  برابر  در  تجمع  با  را  شان  خواهانه  داد 
مراكز قضايى و نهادهاى دولتى سازمانيافته تر پيش 

ببرند؟ 
مردمى كه بطور خود بخودى براى پيگيرى وضعيت 
برابر  در  و  زنند  مى  در  آن  و  در  اين  شان  عزيزان 
زندان ها و دادگاه ها جوياى سرنوشت بستگان شان 
هستند، اگر هدفمندتر و سازمان يافته اعتراضات شان 
را ادامه دهند و اگر از سوى توده هاى مردم حمايت 

صداى  با  نبينند،  تنها  را  خود  و  شوند 
را  سياسى  زندانيان  آزادى  شعار:  رساترى 
مؤثرتر  شان  مبارزات  و  داد  خواهند  سر 
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خواهد بود. 
تهديدى  هر  اجراى  از  پيشگيرى  براى 
زندانيان  جان  قيمت  به  است  ممكن  كه 
برابر  در  تجمع  بيانجامد،  اخير  رويدادهاى  سياسى 
مراكز قضايى و زندان ها بايد يكى از تاكتيك هاى 

مبارزاتى اين دوره باشد. 
كه  بكوشند  بايد  محلى  فعاالن  و  ها  كمونيست 
راهپيمايى هاى اعتراضى مردم را به سوى اين مراكز 
خواستار  هايى  قطعنامه  صدور  با  و  كنند  هدايت 
بازداشت  جمله  از  سياسى  زندانيان  كليه  آزادى 

شدگان رويدادهاى اخير شوند.
فراموش نبايد كرد كه زندانى سياسى و انسان محكوم 
به اعدام، انسانهاى اسيرى هستند كه وجود و اراده 
شان را به بند كشيده اند و امر رهايى شان اساسا و 
عمدتا در گرو مبارزات متشكل و پيگيرانه اى است 

كه در خارج از زندان ها براه مى افتند. 
در اسارت ماندن هر يك روز بيشتر اين انسان هاى 
را  آنها  روان  و  جان  و  جسم  بيشتر  تباهى  دربند، 
و  بستگان  اندوه  و  غم  و  داشت  خواهد  بدنبال 
را  دوست  انسان  هاى  انسان  همه  كال  و  دوستان 

مى افزايد، كه جبران ناپذيراند!
براى پيشگيرى از اين ضايعات جبران ناپذير، نبايد 
كه  هرتجمعى  در  پس  اين  از  بايد  و  كرد  درنگ 
برپا مى شود و در هر حركتى كه انجام مى گيرد، 
يعنى: «آزادى  دوره  اين  عاجل  و  مهم  خواست  دو 
هرچه  تأكيد  با  را  اعدام»  لغو  و  سياسى  زندانيان 
بيشترى مطالبه كرد و همه امكانات را براى متحقق 

ساختن اين دو مطالبه عاجل بكار برد.
اين روزها تجمع اعتراضى خانواده بازداشت شدگان 
اخير در مقابل زندان ها و دادگاه ها، امر روز مره اى 
شده است. بنا به خبر، شامگاه روز جمعه 26 تير ماه 

عده كثيرى از اعضاى خانواده زندانيان، جانباختگان 
و مفقودين رويداد هاى اخير، در پارک الله تجمع 
كرده اند و ضمن گراميداشت ياد و خاطره عزيزان 
و  فرزندان  سريعتر  هرچه  آزادى  خواستار  شان 

بستگان خود شده اند.
اعضاى  از  تن  صدها  هم  ماه  تير   27 شنبه  روز 
خانواده بازداشت شدگان اخير در برابر زندان هاى 
"اوين" و "كهريزک" گرد هم آمده اند و ضمن ابراز 
نارضايتى شديد خود از ادامه بازداشت و نگهدارى 
بستگان شان، خواستار كسب اطالع از وضعيت آنها 
و آزادى فورى شان شده اند. آنها اعالم كرده اند كه: 
«تا كسب اطالع از وضعيت عزيزان شان همچنان 

به تجمعات اعتراضى خود ادامه خواهند داد.»
***

با  بايد  مردمى  جوش  خود  اعتراضى  حركات  اين 
نقش فعاالن جنبش هاى اجتماعى و جلب حمايت 
توده هاى مردم، تقويت شوند و سازمانيافته تر ظاهر 

شوند.
الزم به يادآورى است كه در تجمع هاى اعتراضى 
برابر  در  سياسى  زندانيان  خانواده  روزها  اين  كه 
زندان ها و مراكز قضايى و ارگان هاى حكومتى بر 
پا مى دارند، بايد بر آزادى كليه زندانيان سياسى اعم 
هاى  رويداد  شدگان  بازداشت  و  جديد  و  قديم  از 

اخير تأكيد شود! 
عمال  اخير،  شدگان  بازداشت  آزادى  صرف  مطالبه 
آن دسته از زندانيان سياسى اى كه قبل از رويدادهاى 
فعاالن  از  عده  آن  و  اند،  آمده  در  اسارت  به  اخير 
سياسى جنبش هاى اجتماعى كه به اتهام فعاليت هاى 
گذشته شان همزمان با رويداد هاى اخير احضار و 

بازداشت شده اند، را در بر نمى گيرد.
مطالبات و شعارها بايد بگونه اى مطرح شوند كه نه 

فقط بازداشت شدگان رويدادهاى اخير، بلكه همه 
زندانيان سياسى را كه زمان دستگيرى شان به قبل از 

رويدادهاى اخير هم بر مى گردد، را در بر گيرد! 
تجمع هفتگى مادران داغدار جانباختگان در پارک ها 
در  سياسى  زندانيان  هاى  خانواده  آيى  هم  گرد  و 
برابر زندان ها و دادگاه ها، اين اميد را مى دهند كه 
توده هاى مردم ظروف مبارزاتى مناسب و شيوه هاى 
مؤثر مبارزه را دريافته و اراده كرده اند مبارزات شان 
را به اتكاء اين ابزار ها و بهره جستن از اين شيوه ها 

به پيش برند.
و  ها  شكنجه  ها،  دستگيرى  توقف  براى  مبارزه 
اعدام ها و تحقق اين مطالبات، بدون نقش رهبرى 
طبقه كارگر و كمونيست ها و فعاالن جنبش هاى 
ممكن  مردم  هاى  توده  مبارزاتى  اراده  و  اجتماعى 

نيست! به اميد تأمين هرچه زودتر اين نقش! 

و به اميد اينكه:
نداى  طلب  برابرى  و  آزاديخواه  سراهاى  ترانه 
سرودهاى  زيباترين  به  و  كنند  ترانه  را  سهراب 

رهايى، سرود ديگرى بيفزايند!
28 تير ماه 1388

نمايندگى كومه له
   در خارج كشور 

C.D.C.R.I   Box 2018
127 02 Skär hol men

SWEDEN
Tel +46-08-86 80 54

cpi@cpiran.org

+46-707 254 016
kkh@cpiran.org

 كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران

K.K.  
P.O.Box75026                        

 750 26 Upp sala
Sweden                                            

 Fax: +46-18-46 84 93                      
komala@cpiran.org
Tel:  +44 -7746163103      

نمايندگى كومه له در سليمانيه
Tel:  3124760 - 3125815   

كميته مركزى كومه له
Tel:  00442081441539   

آدرس هاى  حزب كمونيست ايران آدرس هاى  حزب كمونيست ايران   و كومه لهو كومه له

دبيرخانه حزب كمونيست ايران

از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران و كومه له ديدن كنيد!

ايران كمونيست  حزب  www.cpiran.orgسايت 

www.komalah.orgسايت  كو مه له
www.tvkomala.comسايت تلويزيون كو مه له

طرح از سايت راديو زمانه
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روزنامه   اسالمى  جمهورى  كاربدستان  قبل  سال  ده 
تعطيل   1378 تير   17 در  را  "سالم"  طلب  اصالح 
نقض  عنوان  به  را  عمل  اين  دانشجويان  كردند. 
كردن  محدود  و  روزنامه نگارى  آزادى  و  حقوق 
اطالع رسانى محكوم كردند. آنها در غروب آن روز 
تجمع  دانشگاه  كوى  مقابل  در  و  كارگر  خيابان  در 
اعتراضى آرامى برگزار نمودند كه با حمله ماموران 
سركوب رژيم مواجه گرديد. دانشجويان به دفاع از 
خود برخاستند و يكى از سركوبگران را دستگير و 
پس از مدت كوتاهى آزاد كردند. فرماندهان سپاه و 
لباس  و  انتظامى  نيروهاى  اهللا،  حزب  انصار  بسيج، 
شخصيها را در بامداد 18 تير به كوى گسيل كردند. 
از  را  دفاع  بى  دانشجويان  قساوت  نهايت  با  آنها 
تخت خوابها بيرون كشيدند، آنها را مورد ضرب و 
شتم  قرار دادند، بعضى را از طبقات باال به پائين 
پرتاب كردند، اموالشان را تخريب كرده و يا غارت 
عزت  بنام  نفر  يك  رسمى  آمار  طبق  بر  نمودند. 
گرديدند.  زخمى  نفر   30 و  شد  كشته  نژاد  ابراهيم 

آمار واقعى  بسيار بيشتر از اين بود.
و  اعتراض  ددمنشانه  و  سركوبگرانه  اعمال  اين 
تظاهرات گسترده اى را در تهران و تبريز باعث شد 

كه 5 روز طول كشيد. در 
نيروهاى  تمام  روز   5 اين 
سركوب عليه معترضين به 
تمام  با  آنها  آمدند.  ميدان 
زدند،  رحمى  بى  و  توان 
مجروح كردند و به اسارت 
كنندگان  تظاهرات  بردند. 
نيز به هر اندازه كه ممكن 
كردند.  دفاع  خود  از  بود 
سازمان  ددمنش،  نيروهاى 
به  رژيم  مجهز  و  يافته 
دستور مقامات باال قساوت 
رساندند  اعلى  حد  به  را 
روز   5 از  پس  توانستند  و 
خونين مردم معترض را به 

عقب نشينى وادارند. 
بساط  نيز  زندانها  در 
دهه   اسالمى  شكنجه هاى 
انداخته  كار  به  دوباره   60

اكبر  نام  به  شده  دستگير  مبارزين  از  يكى  شد. 
محمدى در زندان اوين پس از تحمل شكنجه هاى 
وحشيانه جان سپرد. در تمام اين مدت اصالح طلبان 

حكومتى به طرزى تاييدآميز سكوت كردند
آزاده  مردم  و  مبارز  دانشجويان  تظاهراتها  اين  طى 
پختگى  سياسى  لحاظ  به  سال  چندين  اندازه ى  به 
توده  براى  رژيم  سياسى  مشروعيت  كردند.  پيدا 
هاى بيشترى از مردم به زير سئوال رفت. در نتيجه  
لباس  و  بسيج  انتظامى،  امنيتى،  نيروهاى  توحش 
شخصى رژيم و رياكارى سياستمداران هر دو جناح 

با  مقابله  در  كه  دريافتند  دانشجويان  از  بخش  اين 
اعتراضات مردمى و حقوق پايه اى توده ها بين جناح 
اصالح طلب و جناح به اصطالح تماميت خواه فرق 
چندانى نيست. ريختن توهم به اصالح طلبان پايه  
رشد جنبش چپ و روى آورى به جنبش كارگرى 

در ميان دانشجويان دانشگاهها گرديد.

پنجشنبه 18  روز  در  مبارزات  اين  از  پس  سال  ده 
تير 1388 دانشجويان مبارز و مردم آزاده در چندين 
تظاهرات  به  دست  شهرها  بعضى  و  تهران  نقطه  
زدند. آنها به اين ترتيب توحش نيروهاى سركوبگر 
ده  در  اسالمى  جمهورى  كاربدستان  رياكارى  و 
شجاعانه   مبارزات  و  كردند  نكوهش  را  پيش  سال 
داشتند.  گرامى  مقطع را  مردم در آن  و  دانشجويان 
سياسى  و  مبارزاتى  شرايط  در  امسال  تظاهرات  اما 
ويژه اى انجام گرفت و اهداف آن بسى از بيش از 

گراميداشت مبارزات ده سال پيش بود.

انتخابات  در  تقلب  به  اعتراض  در  كه  مبارزاتى  در 
از 23 خرداد امسال شروع شد يك حضور نيرويى 
رژيم  ساله  سى  حاكميت  از  ناشى  ستم  و  رنج  كه 

اسالمى آن را به خيزش كشانده بود با شعارهايش 
در اينجا و آنجا خودنمائى كرد. در ميان شعارهاى 
اين نيرو: «مرگ بر ديكتاتور». بيشتر بر سر زبان ها 
كه  مى دانستند  انصارش  و  اعوان  و  موسوى  افتاد. 
همگانى  تا  ديكتاتور»  بر  «مرگ  شدن  همگانى  از 
در  درازى  راه  اسالمى»  جمهورى  بر  «مرگ  شدن 
شعار  اين  خواستند  معترضين  از  پس  نيست.  پيش 
هدف  را  رژيم  كليت  كه  نيرو،  اين  اما  ندهند.  را 

گرفته بود، راه خود را مى پيمايد. 
در 18 تير امسال آن نيروى انقالبى نه تنها شعار 

آنرا  بلكه  كرد،  تر  گسترده  را  ديكتاتور»  بر  «مرگ 
در  طبعا  نمود.  تكميل  خامنه اى»  بر  شعار «مرگ  با 
داده  شعار  اين  هم  آن  از  پيش  هفته  چند  مبارزات 
شده بود، اما اين شعار امروز بازتابى وسيع تر يافت. 
مى توان ادعا نمودكه شعار «مرگ بر خامنه اى» در 18 
تير به سوى همگانى شدن ميل كرد. اين دستاوردى 
كردن  همگانى  سوى  به  و  يابد  ارتقا  بايد  كه  است 

شعار «مرگ بر جمهورى اسالمى» ميل كند.
اعتراضات و مبارزات 18 تير امسال در تهران چند 
اشاره  آنها  مورد  دو  به  مختصرا  كه  داشت  ويژگى 

ميشود.
روز،  اين  در  كننده  شركت  اصلى  نيروى   -  1
توهمى به موسوى ها و خاتمى ها نشان نداد. بعضى 
اشاره  با  كوشيدند  سى  بى  بى  نظير  خبرگزارى ها 
اين  كنندگان  تظاهر  از  بعضى  سبز  ماسك هاى  به 
كشمكش انقالبى را به مرتجعين سازشكارى چون 
موسوى مرتبط كنند. اما بنا به يكى از گزارش هاى 
رسيده اين ماسك ها به فراوانى در بازار موجودند 
و رنگ سبز آنها هيچ ارتباطى به رنگ انتخاب شده 
براى انتخابات توسط موسوى ندارد. اين تظاهرات 
اسالمى  سرمايه   و  جهل  نظام  كليت  عليه  اصل  در 

ميل كرد.
2 - بنا به همين گزارشات زنان مبارز وسيعا و فعاالنه 
در تظاهرات ها، شعار دادن ها و كشمكش ها شركت 
مشاهدات  مورد  در  گزارشگران  از  يكى  داشته اند. 
خود چنين نوشته است: «شايد از هر ده نفر شش 
هفت نفر زن بودند و تعداد زنان مسن كه با دختر يا 

پسرشان آمده بودند بيشتر از حد تصورم بود».

در  آزاده  مردم  و  جوانان  شجاعانه  تظاهرات هاى 
18 تير نشان داد كه تهديدها، حمله كردنها، ضرب 
انقالبيون  كشتار  حتى  و  شكنجه  زندان،  شتم ها،  و 
تظاهرات هاى  در  انقالبيون  اين  ترساند.  نمى  را 
خيابانى درس هاى زيادى فراگرفته  و بر اساس آنها 
تاكتيك هاى مبارزاتى موثرى را استنتاج كرده اند. اما 
آنها خود مطلعند كه براى تداوم يك مبارزه  هدفمند 
با  مجرب،  منعطف،  حزبى  به  احتياج  ادامه دار  و 
برنامه  و روشن بين دارند كه بر سنت هاى انقالبى 
و انسانى متكى باشد. چنين حزبى، جز يك حزب، 
باشد،  نمى تواند  استثمارى  ضد  تماما  و  كمونيستى 
كه قادر خواهد بود طبقه  كارگر و انقالبيون شجاع 
كنونى را به سوى جامعه اى فارغ از ستم و استثمار 
رهنمون شود. روبيدن جمهورى با تمام دم و دستگاه 
و فرهنگ و سنتهاى ارتجاعيش فقط يك منزلگاه در 

اين مسير انقالبى و مبارزاتى خواهد بود.

از  18 تير 87 تا 18 تير 88
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روابط آمريكا 
و جمهورى اسالمى

با شروع تظاهرات و اعتراضات در 25 خرداد دولت 
كرد  مطمئن  را  اسالمى  جمهورى  بالفاصله  اوباما 
دستور  در  همچنان  رژيم  با  رو  در  رو  مذاكره   كه 
سياست  اين  آمريكا  حكومت  كاربدستان  است. 
آنها  كه  مى رسد  نظر  به  خواندند.  استراتژيك  را 
دل  در  اسالمى  ارتجاع  كه  بودند  مسئله  اين  نگران 
جنبش  كه  ببيند  ضربه  چنان  ميليونى  اعتراضات 
و  سياسى  بنيانى  تحوالت  خواست  با  كارگرى 
را  چپ ها  تقويت  زمينه   و  بيايد  ميان  به  اقتصادى 
نوشت  خرداد  در 30  پست  واشنگتن  آورد.  فراهم 
آشفتگى  و  كردن  بى ثبات  قصد  هيچ گاه  اوباما  كه 
و  نداشته  سر  در  را  ايران  اسالمى  جمهورى  نظام 
صحبتهاى  در  نيز  اسالمى  حكومت  مقامات  ندارد. 
رسمى انتقاد تندى از سياست هاى آمريكا به عمل 
نياوردند. خامنه اى در نماز جمعه ى 29 خرداد اساسا 
دولت بريتانيا را مورد حمله  شديد قرار داد. او، و 
به دنبال وى، احمدى نژاد انتقادات ماليمى از نحوه  
صحبت كردن رئيس جمهور و وزير خارجه اش به 

عمل آوردند.
توسط  آن  كنترل  حفظ  و  اعتراضات  گسترش  با 
موسوى ها و خاتمى ها مقامات آمريكائى به تدريج 
نقاب دفاع از حقوق بشر و پشتيبانى از مردم ايران 
كنندگان  تظاهرات  سركوب  زدند و از  چهره   بر  را 
آنها  براى  آوردند.  عمل  به  شديدى  نسبتا  انتقادات 
مسجل شده بود كه اختالفات به دليل حضور مردم 
عميق شده و اين امر كليت رژيم و از جمله جناح 
خامنه اى – پاسداران را تضعيف خواهد كرد. اوباما 
كه  داشت  اظهار  تلويزيونى  مصاحبه ى  يك  در 
سركوب ها در ايران بر موضع آمريكا در مقابل اين 

مى گذارد.  تاثير  مستقيم  مذاكره   سياست  و  كشور 
مقامات كاخ سفيد بدنبال اين اظهارات در 23 ژوئن، 
حاضر  حال  «در  كه  داشتند  اظهار  تير،   3 با  برابر 
ايران،چشم انداز  در  كنونى  ناآرامى هاى  به  توجه  با 
گفتگوها در آينده اى نزديك ميان دو كشور تا حد 
كمپينى  كه  شد  معلوم  است».  غيرمحتمل  زيادى 
آمريكا  مقابل  در  ايران  مواضع  كردن  ضعيف  براى 
به  كمپين  اين  از  بخشى  اجراى  است.  جريان  در 
عهده  فرمانده  نيروهاى آمريكايى در عراق گذاشته 
شد. او در 8 تير جمهورى اسالمى ايران را به ادامه 
حضور  مخالفين  آموزش  عراق،  در  دخالت هايش 

آمريكا در آن كشور و تامين مالى آنها متهم كرد.
هيالرى كلينتون، وزير خارجه  آمريكا، روز سه شنبه  
با  احمدى نژاد  دولت  كه  كرد  اعالم  علنا  تيرماه   9
تاكيد  او  روبروست.  سياسى»  مشروعيت  «بحران 
اياالت  انتخابات،  از  پس  حوادث  دليل  «به  كرد: 
متحده آمريكا ناگزير است در ارتباط خود با ايران 

با احتياط عمل كند».
در 30  فارسى  سى  بى  بى  مواضع  اين  به  توجه  با 
ارتباط  آمريكا  كه  كرد  اعالم  تير   9 با  برابر  ژوئن، 
مستقيم با دولت ايران را كنار گذاشته است و فقط 
از مذاكره ى گروه 1 + 5 براى حل بحران هسته اى 
ايران حمايت كرده است. اوباما در گفتگو با نيويورک 
تايمز در روز شنبه 4 جوالى از لزوم مذاكره با ايران 
صحبت نمود، اما روشن نكرد كه مقصود او مذاكره  
دو به دو است و يا مذاكره  از طريق گروه 1 – 5.  

جو بايدن، معاون او، طى يك مصاحبه كه در روز 
با  مذاكره  از  عموما  شد  پخش  جوالى   5 يكشنبه 
ايران دفاع كرد، اما او در همانحال اظهار داشت كه 
اگر اسرائيل براى دفاع از موجوديت خويش حمله 
آمريكا  بداند  الزم  را  ايران  هسته ئى  تاسيسات  به 
جلوگيرى نخواهد كرد. اوباما حرفهاى معاون خود 
را با اين گفته پينه كرد كه آمريكا چراغ سبز براى 

حمله به ايران نداده است.
كنونى  اعتراضات  كه  نيست  شكى  اين  در 
كشمكش هاى درونى رژيم را به شدت حاد نمود و 
پايه هاى اجتماعى و توان سياسى جمهورى اسالمى 
كنونى  ضعف  است.  كرده  تضعيف  بشدت  را 
موجب تعميق و تشديد باز هم بيشتر بحران سياسى 
شد.  خواهد  اسالمى  جمهورى  موجود  اقتصادى  و 
در مقابل هيئت حاكمه و طبقه   سرمايه دارآمريكا نيز 
بحران،  اين  است.  روبرو  اقتصادى  شديد  بحران  با 
شدن  تر  بحرانى  و  عراق  در  نيافته  ثبات  وضعيت 
اوضاع در افغانستان دست سياست مداران آمريكائى 
در استفاده از ضعف رژيم را تا حدودى مى بندد.  
به همين جهت روند پيشرفت اين مناسبات پيچيده 
طرز  به  را  تالشش  تمام  اوباما  دولت  بود.  خواهد 
عرب  كشورهاى  تا  گرفته  كار  به  آميزى  موفقيت 
اورانيوم  سازى  غنى  با  مخالفت  پيرامون  را  منطقه  
در ايران متحد گرداند. او اقداماتى براى دور كردن 
روسيه و چين از ايران انجام داده است. او در روز 
جمهور  رئيس  با  قراردادهائى  مسكو  در  دوشنبه 
بعضى  كه  مى دهد  نشان  كه  كرد  امضا  روسيه 
مشكالت بين دو كشور سيرى به سوى حل شدن 
پيدا كرده است. چنين امرى ميتواند به كاهش بازى 
تماما  اقدامات  اين  بيانجامد.  ايران  كارت  با  روسيه 
در  شدت  به  كه  است  اسالمى  جمهورى  ضرر  به 
گردباد بحران اقتصادى، سياسى و بحران مشروعيت 

به دام افتاده است.

سپاهيان 
لجام گسيخته 
به تحريف 
حقايق 
مشغولند.

حكومت نظامى آخرين حربه  يك رژيم بورژوائى 
براى حكومت كردن است.  جمهورى اسالمى اگر 
اما  است  نكرده  نظامى  حكومت  اعالم  رسما  چه 
عمال در تهران و تعدادى ديگر از شهرهاى ايران آن 
را به اجرا در آورده است. اينگونه حربه ها  وقتى 
اجتماعى  پايه هاى  كه  مى شوند  گرفته  خدمت  به 
معمولى  ابزارهاى  و  شده  ضعيف  شدت  به  رژيم 
اداره كردن جامعه كارايى خود را به درجات زيادى 
چنين  در  آنها  باشند.  داده  دست  از  تمامى  به  يا  و 

شرايطى به نيروهاى نظامى پناه مى برند به اين اميد 
تا قادر گردند ابزارهاى از كار افتاده  حكومت كردن 
حال  در  گردانند.  استفاده  قابل  دوباره  را  معمولى 
قرار  موقعيتى  چنين  در  اسالمى  جمهورى  حاضر 
دارد. سپاه و بسيج كه از 4 سال پيش و با تحميل 
احمدى نژاد به عنوان رئيس جمهور حضور خود 
را به عنوان يكى از اركان اصلى تصميم گيرنده در 
صورت  به  اكنون  كردند  اعالم  اسالمى  جمهورى 
درآمده اند.  رژيم  در  گيرنده  تصميم  اصلى  قدرت 
از  نشان  كه  كرده  صادر  اعالميه هايى  اخيرا  سپاه 
موقعيت كنونى اين نيروى ضد مردمى و جنايتكار 
اين  در  دارد.  اسالمى  جمهورى  قدرت  اركان  در 

اعالميه آمده است:
«سپاه پاسداران انقالب اسالمي با محكوميت شديد 
حركت های فراقانوني و خالف مشي حضرت امام 
روند  از  عميق  درک  با  رهبری  معظم  مقام  و  (ره) 
حوادث تلخ و ناگوار اخير هشدار مي دهد عناصر 
اصلي و عوامل فريب خورده آنان در مسير عقالنيت 
و  كرده  حركت  كشور  منافع  و  مصالح  به  توجه  و 

كه  خود  آشوبگرانه  و  خرابكارانه  فعاليت های  به 
موجبات سلب امنيت، آرامش و رفاه مردم و جامعه 
را فراهم ساخته اند پايان بخشند، در غير اين صورت 
ايران  ملت  فرزندان  انقالب  و  قاطع  برخورد  آماده 
در سپاه پاسداران بسيج و ساير نيروهای امنيتي و 
انتظامي باشند تا در چارچوب وظايف قانوني خود 

طومار فتنه و آشوب را در هم بپيچند».

دهم  در  نيز،  اسالمى  جمهورى  خبرگزارى  ايرنا، 
فيروزآبادى،  سرلشكر حسن  تير بخشى از سخنان 
نشست  در  ايران،  مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  رئيس 
مقام  اين  كرد.  نقل  را  مسلح  نيروهاى  راهبردى 
بطن  از  خاسته  بر  اعتراضات  و  مبارزات  نظامى 
جامعه را به كشورهاى خارجى و بويژه اروپا نسبت 
گرفت  تصميم  حكومت  و  دولت  جانب  از  و  داد 
كه ايران در مذاكرات هسته اى با اروپائيان شركت 

نخواهد كرد.
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آنجا كه آقاى سرلشكر روضه خوان ميشود!
سرلشكر حسن فيروزآبادى، فرمانده ستاد كل نيروهاى مسلح، 
يك  «رنجنامه   نام  به  نوشته  دوازدهم   امام  به  خطاب  نامه اى 
بسيجى». او در اين نامه خود را نماينده  كل مخالفين حكومت 
پهلوى و مبارزين عليه محمد رضا شاه در پيش از انقالب و 
نيز تمام كسانى قلمداد مى كند كه جمهورى اسالمى آنها را به 
كشتن داده  است.  او از اين زاويه خالصه اى به شدت  تحريف آميز و پر از آه و ناله 
از تاريخ سى ساله  جمهورى اسالمى به دست مى دهد.   متن نامه  به شدت عوامانه 
امور  در  مطالعه كنندگان  كه  كرد  نمى توان  شك  ندارد.  تاريخى  ارزش  هيچ  و  بوده 
دينى نيز آنرا به لحاظ مذهبى بى ارزش خواهند دانست. اما نامه  پيام هاى سياسى 
روشنى دارد كه الزم است به آنها پرداخت. در اينجا به مواردى از اين پيام ها اشاره 

مى شود.

خرافات  و  مى گيرد  را  دوش  به  عبا  معمم  يك  جاى  چكمه پوش  يك  اينكه   -  1
مذهبى تحويل جامعه مى دهد خود گوياى جايگاه نظاميان در هيئت حاكمه  كنونى 
ايران است. اين امر نشان مى دهد كه ديگر اسالم سنتى نفوذ چندانى در جامعه ندارد 
و حكومت ناسيوناليستى – اسالمى جمهورى اسالمى بايد تماما برقداره بندان تكيه 

كند.
2 - روزنامه ى "گاردين" چاپ انگلستان در 8 جوالى، برابر با 17 تير، از قول يكى 
از رجال سياسى آگاه  نوشت كه على خامنه اى كنترل بسيج را به پسرش مجتبى 
سپرده است. بنا به خبر منبع اين روزنامه بعضى از فرماندهان عاليرتبه  سپاه با اين 
انتصاب مخالفند و همين امر در صفوف سپاه انشقاق ايجاد كرده است. در ضمن 
مرتجعين مذهبى صاحب نفوذ در قم و از آنجمله منتظرى به شيوه هاى پيدا و پنهان 
مخالفت خود را با خامنه اى ابراز كرده اند. در تظاهرات و اعتراض هاى اخير نيز شعار 
«مرگ بر خامنه اى» هر روز بيشتر از روز پيش داده شد. در چنين شرايطى فيروز 
آبادى با تعريف و تمجيد بسيار از خامنه اى، به عنوان نايب امام دوازدهم، مى خواهد 
برآمد  شرايط  در  مى كند.  پشتيبانى  خامنه اى  از  مسلح  نيروهاى  كل  كه  دهد  نشان 
مبارزات توده اى نمايش اين وحدت براى حفظ اين دم و دستگاه جهل و جنايت 

ضرورتى اساسى دارد.
3  - مخاطبين اين نامه در اساس بسيجيان و مخصوصا بدنه بسيج هستند. اين نيرو 
در مرحله  كنونى رودرروئى بين مردم و نيروهاى جمهورى در خط مقدم مى باشند. 
تا كنون بيشتر قساوت ها و از جمله قتل ندا آقا سلطان و بقيه  جانباختگان وقايع 
اخير به اين نيرو نسبت داده شده است. به همين جهت شعارهاى «مرگ بر بسيجى» 

و «بسيجى بى غيرت + دشمن خون ملت» بازتابى گسترده دارد.
 بنا بر گزارشها اكثر اعضاى رده هاى پائين بسيج فرزندان جانبازان، معلولين جنگى و 
كسانى هستند كه در جامعه محروم نگه داشته  شده اند. بخش قابل توجهى از اين بدنه 
به دليل نبود كار و محروميت از يك آينده  قابل اتكا به اين شغل جنايتكارانه روى 
آورده اند. در صورت گسترش مبارزه و به ميدان آمدن وسيع كارگران و زحمتكشان 
اين نيرو متزلزل مى شود و انسجام خود را از دست مى دهد. آنها اين زمينه را دارند 
نبايد  و  است  ميان  در  طبقات  اساسى  منافع  پاى  كنونى  مبارزات  در  كه  دريابند  تا 
خود را به خاطر اين مقدار پول و آن امتياز در خدمت طبقات دارا قرار دهند و ننگ 
و نفرت و انزواى اجتماعى را براى خود بخرند. سرلشكر بسيجى با شم طبقاتى و 
تجربه  نظاميش اين خطر را پيش بينى كرده است. او فكر مى كند اين نيرو نه به داليل 
مادى، بلكه به عشق امام زمان دست به جنايت مى زنند. او به همين دليل آنها را با 
لحنى نوحه  خوانانه و خرافى مورد خطاب قرار داده است به اين اميد كه با تقويت 

ايمان اسالمى و خرافى شان آنها را در انجام اعمال جنايتكارانه مصمم نگه دارد.
كارگران آگاه و نيروهاى انقالبى و مبارز بايد بكوشند حقايق طبقاتى و ريشه هاى 
وقايع را براى اين بخش از بدنه  بسيج روشن نمايند. اينها به دليل محروميت مادى 
و بخشا جهل به بسيج پيوسته و به اعمال جنايتكارانه دست مى زنند. اينها به دليل 
موقعيت اجتماعى و پايگاه طبقاتى شان امكان فهم قضايا را دارند. پس بايد كوشيد 
روشنگرانه و تبليعى و هشدارهاى قاطع و بموقع آنها را از صفوف  از طريق كار 
دشمن جدا كرد. براى اينكار دوستان، نزديكان و خويشاوندان اين افراد مى توانند 

كمك كننده باشند.

  وحشت رژيم از 
اعتراضات توده ای در كردستان

بيش از 40 روز از اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ايران كه پس 
اين  در  گذرد،  مي  شد  آغاز  جمهوری  رياست  انتخابات  نتايج  اعالم  از 
بسيار  كه  بود  مردمي  های  توده  شكوهمند  اعتراضات  شاهد  ايران  مدت 
زود اعترض خود را از نتايج انتخابات به اعتراض عليه كليت رژيم اسالمي 

تبديل كردند.
اكثريت مردم كردستان كه بنا به فراخوان احزاب سياسي در اقدامي متحدانه 
انتخابات فرمايشي رياست جمهوری اسالمي را تحريم كردند، در نهايت 
مردم  نشدند.  رژيم  جناح های  كشمكش  وارد  سياسي  هوشياری  و  درايت 
رژيم  عليه  سنگر  به  سنگر  مبارزه  و  مقاومت  تجربه  سال  كه 30  كردستان 
اسالمي را پشت سر دارند، در روزهای ابتدايي اعتراضات سراسری متوجه 
حركت  راس  در  ناروا  به  حكومتي  طلبان  اصالح  كه  شدند  واقعيت  اين 
اعتراضي مردم قرار گرفته اند و با خودداری از  ورود به صحنه كشمكش 
گذاشتند.  نمايش  به  را  خود  سياسي  هوشياری  ديگر  بار  رژيم  جناحهای 
اصالح  كنترل  از  ايران  سراسر  در  مردمي  اعتراضات  رهبری  اكنون  اما 
صدر  در  آزاديخواه  مردم  انساني  خواست های  و  خارج  حكومتي  طلبان 
مطالبات اعتراضي قرار گرفته است و همين مسئله نگراني رژيم از گسترش 
اعتراضات توده ای به كردستان را به دنبال داشته است. در چنين شرايطي 

است كه رژيم فشار بر مردم را در شهرهای كردستان افزايش داده است.
اكثر  كه  شهر  اين  شهروندان  از  شماری  كه  رسد  مي  خبر  مهاباد  شهر  از 
بازاری هستند طي روزهای اخير بازداشت و به زندان اين شهر منتقل شده 
و  سياسي  فعاالن  از  شماری  شدگان  بازداشت  ميان  در  اينكه  ضمن  اند، 

فرهنگي نيز ديده مي شوند.
از شهرهای سقز، بوكان، پيرانشهر و نقده نيز اخباری مبني بر افزايش فشار 
بر مردم و بازداشت شماری از ساكنين اين شهرها دريافت شده است . گفته 
مي شود كه در اين شهرها با هدف تحت فشار قرار دادن مردم، شماری 
از مغازه داران نيز جريمه و جريان آب و برق هم در مواردی قطع شده 

است.
رژيم كه اكنون خود را در مقابل توده ميليوني مردم به جان آمده مي بيند، 
كردستان  در  اعتراضي  حركت  هرگونه  و  انقالبي  جنبش  از  هميشه  مانند 
در وحشت بوده و اين اقدامات را با هدف پيشگيری از اعتراضات توده 
با  كه  كردستان  مردم  گمان  بي  اما  دهد،  مي  انجام  كردستان  در  آتي  ای 
تحريم انتخابات و همچنين برخوردی هوشيارانه به اعتراضات اخير درايت، 
كارداني و تجارب گذشته خود را به كار گرفتند، راههای ابراز اعتراض و 
عادالنه  مطالبات  و  انقالبي  جنبش  راستای  در  را  ايران  مردم  با  همبستگي 
خود خواهند پيمود و اقدامات رژيم نيز نمي تواند تاثيری بر عزم و اراده 

آنان داشته باشد.
اعتصاب  به  زدن  دست  تاكتيك 
و  اراده  دادن  نشان  برای  عمومي 
در  ای  توده  مقياس  در  همبستگي 
كردستان راه شناخته شده و پيموده 
سياسي  انعكاس  كه  است  ای  شده 
دچار  را  رژيم  آن  اجتماعي  و 
خود  حكومت  و  نموده  سراسيمگي 
يكپارچه  اعتصاب  تجربه  و  خاطره  بيند.  مي  ناتوان  آن  با  مقابله  در  را 
و سراسری 16 مرداد 1384 هنوز در اذهان مردم كردستان زنده است. 
تالش  تجربه  اين  تكرار  از  جلوگيری  برای  رژيم  پيشگيرانه  اقدامات 
پيش  در  بر  كردستان  مردم  اراده  چنانچه  و  نيست  بيش  ای  مذبوحانه 
گرفتن اين تاكتيك مبارزاتي قرار گيرد، بدون شك در هفته های آينده 

بدون توجه به اينگونه تقالها و تهديدات به آن دست خواهند زد.
گفتارى از تلويزيون كومه له
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تالش هاى ناسيوناليسم كرد در اين دوره!                 
                                                                           

طى دو، سه ماه گذشته نيروهاى چپ و كمونيست تا 
حدى جهت گيرى هاى احزاب مختلف اپوزيسيون 
چه  و  حين  چه  قبل،  چه  را  كشور  ليبرال  بورژوا- 
دوره  جمهورى  رياست  انتخابات  مضحكه  از  پس 
امكانات  حد  در  و  اند  كرده  تدقيق  و  تعقيب  دهم 
در  را  آنان  واقعى  مقاصد  و  نيات  خود،  اى  رسانه 
پاسخ به رويدادهاى اخير برمال ساخته اند. حال با 
اين فرض كه بازهم مواضع اپوزيسيون سراسرى در 
مورد اين مسائل شفاها يا مكتوب توسط ديگران به 
نقد كشيده مى شوند، از اين مهم صرف نظر مى كنيم 
و بطور كنكرت به بررسى واكنش هاى نامتجانس 
ناسيوناليست  بورژوا-  احزاب  همگون  بعضا  و 
كردستان ايران و البته كوشش هايشان در اين مدت، 

مى پردازم. 

- مواضع احزاب بورژوائى كردستان:
در دوره پيش از انتخابات شاهد بوديم كه به مجرد 
كانديد شدن دو تن از رهبران جناح اصالح طلب 
حكومتى و سپس تبليغات عوام فريبانه آنان، فضاى 
الزم براى توهم پراكنى جمعى از جريانات وابسته 
به گرايش راست جامعه در ميان مردم  ايجاد گرديد. 
در اين رهگذر سواى كار شبانه روزى دم و دستگاه 
وسيعتر  هرچه  كردن  شركت  جهت  رژيم  تبليغى 
توده هاى ستمكش ايران در رأى گيرى ها و كسب 
مشروعت سياسى نزد جهانيان، برخى از شبكه هاى 
فرصت  اين  از  نيز  غربى  دول  تلويزيونى  و  راديو 
منافع  برپايه  را  مقتضى  اقدامات  و  جستند  سود 
نشان  طريق  از  تا  گذاشتند  اجرا  به  كشورهايشان 
اسالمى،  جمهورى  رهبران  به  همكارى شان  دادن 
تجارى  و  ديپلماتيك  مناسبات  از  جديدى  دور 

پرمنفعت را با تهران معمارى كنند. 
هميارى مستقيم يا غير مستقيم ميدياى چند دولت 
بازار  كردن  گرم  و  مردم  تهييج  در  امپرياليستى 
كانديداهاى  مباحث  و  ها  مناظره  بعالوه  انتخابات، 
رفرميست يعنى از نقدهايشان به كارنامه اقتصادى- 
برنامه هاى  بيان  تا  گرفته  اصولگرا  دولت  سياسى 
يكى  شدن  وارد  و  كشور،  اداره  در  راهبرديشان 
از  بخشى  ايران،  در  ملى  مسئله  مبحث  به  آنان  از 
احزاب ناسيوناليست را چنان ذوق زده ساخت كه 
فكر مى كردند اگر مردم كردستان به حوزه هاى رأى 
گيرى مراجعه كنند و به رقباى اصالح طلب احمدى 
حقوشان  گرفتن  براى  مبارزه  در  بدهند،  رأى  نژاد 

يك گام به جلو برداشته اند!
اين موضع گيرى (تشويق براى شركت در انتخابات) 
كه از سويى بر بى افقى و استيصال آنان گواهى داد 
جوئى  مماشات  و  معامله  مغازله،  ديگر  سوى  از  و 
آنها با كليت يا بخشى از جمهورى اسالمى را آشكار 
و  ابژكتيو  واقعيت  اين  مرتبه  چندمين  براى  نمود، 
دست  اين  از  جرياناتى  كه  ساخت  مدلل  را  عينى 
زحمتكشان،  و  كارگران  جنبش  به  ربطى  هيچگونه 
و توده هاى ستمكش كردستان عليه ستم طبقاتى و 

ملى ندارند. با آنكه اين رويكرد چندان اثرى نداشت 
كردستان  مردم  از  باالئى  درصد  تصميم  از  مانع  و 
جمهورى  رياست  انتخابات  مضحكه  تحريم  در 
را  رژيم  هاى  رفرميست  هدف  توانست  ولى  نشد، 
ناسيوناليست  احزاب  از  طيفى  بر  تأثيرگذارى  در 
اميدوارى  آن  بدتر  اين  از  و  كند  تأمين  كردستان 
گوناگون  عناوين  به  كه  ببخشد  حاكميت  كل  به  را 
مى شود اين قبيل جريانات را عليه جنبش انقالبى 

كردستان به خدمت گرفت.
احزاب   از  ديگرى  تعداد  اما  دار،  و  گير  همين  در 
فراوان،  هاى  كتاب  و  حساب  از  پس  طيف،  اين 
عاقبت االمر طى اطالعيه هائى، انتخابات فرمايشى 
دور دهم را تحريم كردند. اين احزاب با پى بردن 
به سياست هاى غلط خود، فى المثل درخواست از 
مردم به شركت در همه پرسى هاى پيشين در زمان 
اصالح طلبان [به خيال لحاظ گرديدن رفرمهائى در 
دوختن  كشور]، و يا چشم  ساختار قدرت سياسى 
به عناصر اسم و رسم دار اين جناح مانند خاتمى 
در حل مسئله ملى، اينبار به چنين موضعى غلتيدند. 
اول  دسته  بسان  كه  شده  ياد  نيروهاى  پيداست 
نبوده،  كم  كردستان  انقالبى  جنبش  به  لطماتشان 
و  كردستان،  در  عمومى  مخالفت  جو  از  تأسى  با 
فشار گرايش چپ و سوسياليستى جامعه ناگزير به 
آنان  داشت  احتمال  وگرنه  شدند،  انتخابات  تحريم 

هم موضع گروه نخست را در پيش گيرند. 

- اطالعيه ها و نامه پراكنى ها:
بدنبال برگزارى نمايش انتخابات رياست جمهورى 
نقشه  يك  با  رقبايش  بر  نژاد  احمدى  پيروزى  و 
اعتراضات  بروز  آن  از  بعد  و  شده،  حساب 
به  كردستان  ناسيوناليست  احزاب  همه  توده اى، 
وحشيانه  كشتار  و  سركوب  مستقال  كرد،  خلق  نام 
كشور  بزرگ  شهرهاى  در  را  بپاخاسته  هاى  توده 
به  آنان  از  تعدادى  اين،  بر  مضاف  كردند.  محكوم 
جنبش  هماهنگى  شوراى  همچون  جرياناتى  اتفاق 
شوراى  ايران،  الئيك  و  دمكرات  جمهوريخواهان 
اتحاد  سازمان  ايران،  چپ  سوسياليست هاى  موقت 
كنگره  و  اكثريت   سازمان  ايران،  خلق  فدائيان 
سرزنش  در  مشتركى  بيانيه هاى  فدرال،  مليت هاى 
اعمال رژيم منتشر كردند و خواهان آزادى زندانيان 
سياسى و  تبديل نمودن آن به خواستى بين المللى 

شدند! 
گرچه اين محكوم كردن ها را مى بايد مثبت دانست، 
و  مستقل  هاى  اطالعيه  اين  پس  در  احوال  اين  با 
مشترک كه اساسًا از عدم توصيه براى ايجاد جبهه 
سوم در تقابل با دو جناح رژيم كامال رنج مى برند، 

اغراض عمده اى النه كرده اند. 
انتشار  از  كردستان  ناسيوناليست  احزاب  اهداف 

چنين بيانيه هاى عامه پسندى بواقع عبارتند از: 
هاى  ناكامى  جبران  و  نامى  بد  كردن  پاک   -  1
سياسى شان در سالهاى سپرى شده. 2- جلب نظر 

در  كردستان  از  خارج  و  داخل  عاصى  هاى  توده 
اين اوضاع و احوال. 3- كسب رضايت خاطر همه 
بخش هاى قانونى و غيرقانونى اپوزيسيون بورژوائى 
سياسى  قدرت  دايره  به  ورود  استراتژى  امتداد  در 
بديل  تفوق  فرداى  در  حاكميت،  در  شدن  سهيم  و 

ليبرالى جامعه بر شرايط موجود. 
اين جريانات تنها بدين اعالميه ها بسنده نكردند و 
چهاردهم  در  مذكور،  حزب  چهار  با  همراه  دوباره 
و  سياسى  مصلحت  به  بنا  اى  نامه   1388 تيرماه 
طبقاتى خود به آقاى «بان كى مون» رئيس سازمان 
دبيركل  از  نامه  اين  در  آنها  نوشتند.  متحد  ملل 
احمدى  پاسدار  تا  اند  كرده  تقاضا  ملل  سازمان 
براى  را  هيئتى  ندهند،  راه  ملل  سازمان  به  را  نژاد 
هاى  خانواده  با  دارند،  گسيل  زندانها  از  بازديد 
جانباختگان اين اعتراضات تماس بگيرند، از دولت 
يورش  كند،  رعايت  را  بشر  حقوق  بخواهند  ايران 
به تجمعات مردم را متوقف سازد و مجارى اطالع 
رسانى را باز بگذارد. اين نامه هم اگرچه در قالب 
شدگان  بازداشت  سرنوشت  بابت  از  نگرانى  اعالم 
وصف  اين  با  گرديد،  تنظيم  معترضين  سركوب  و 
جانبدارى اين جريانات از رفرميست هاى حكومت 
[و صف بندى با آنان] را بشكل روشنى در عبارت 
«رياست جمهورى احمدى نژاد محصول تقلب در 
آراء مردم و دولت تحت مسئوليت او غيرقانونى و 

فاقد مشروعيت است» رو كرد.  

- به سنگ خوردن تير فرصت طلبان:
اين  رهبران  از  يكى  مردمى،  هاى  خيزش  شروع  با 
به  تا  كرد  درخواست  كردستان  مردم  از  جريانات 
خيابانها بريزند. فراخوانى كه بدون تعمق در توازون 
قواى موجود ميان مردم و حاكمين، و بدون درنظر 
در  امنيتى  و  نظامى  نيروهاى  باالى  كميت  گرفتن 
سركوب  نيروها در  توانائى اين  كردنشين و  مناطق 

توده ها، صادر شد!
گرفتن  كم  دست  بر  دال  كه  "دستور"  اين  صدور 
و  هوشيار  مبارز،  مردم  شعور  گرفتن  سخره  به  و 
اين  به  را  شاهدان  بود،  كردستان  اندوخته  تجربه 
چه  از  و  روى  چه  از  كه  ساخت  مشغول  سئوال 
سبب چنين "فرمانى" به مردم داده شد؟! چه نيازى 
به اين فراخوان احساس مى شد درحاليكه اكثريت 
سكنه تحت ستم كردستان پيشتر با بايكوت كردن 
مگر  بودند؟!  شده  كارزار  وارد  انتخابات  مضحكه 
مردم و فعالين راديكال جنبش هاى كارگرى، زنان 
و دانشجوئى در اين منطقه تشخيص نمى دهند چه 
موقع به كمك و يارى حركت هاى اعتراضى مناطق 
ديگر بشتابند و در پيوند با جنبش سراسرى، دست 
ميدان  به  ايران،  كشيده  زجر  هاى  توده  دست  در 

بيايند؟ 
فرضا، اگر صاحب يا صاحبان اين فراخوان داراى 

كشاندن  براى  الزم  اجتماعى  نفوذ  و  وزن 
خواستشان  و  بودند  خيابانها  به  ها  توده 

       فرشيد شكرى
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آنوقت  گشت،  نمى  مواجه  بى اعتنائى  با 
برنامه عملى  پرسش اين بود كه با كدام 
مؤثر يا با تكيه بر چه تاكتيك هائى مردم را به مصاف 
آيا  فرستند؟  مى  حاكميت  مسلح  دندان  تا  قواى  با 
اين دعوت غير مسئوالنه در قبال جان انسانها، بجز 
نظام  از  كردستان  مردم  عميق  تنفر  از  استفاده  سوء 
سوار  و  اسالمى  جمهورى  بشرى  ضد  و  جنايتكار 
مفهوم  ايشان،  احتمالى  اعتراضات  موج  بر  شدن 

ديگرى داشت؟ 
همچنين حمايت اين احزاب از اطالعيه «اعتصاب 
عمومى» يك عده فعال مدنى، روشنفكر و دانشجوى 
زنان،  كارگران،  توجهى  بى  با  كه  داخل،  در  كرد 
جوانان و دركل مردم فرودست كردستان روبرو شد؛ 
اجابت  بود.  آنان  جانب  از  ديگرى  ثمر  بى  تقالى 
انگاشتن  ناديده  و  دهندگان  فراخوان  به  ضعيف 
پشتيبانى جريانات بورژوا- ناسيوناليست از آنان، به 
بهترين نحو ممكن بلوغ فكرى، و رشد سياسى طبقه 
كارگر و ساير اقشار اين منطقه را به نمايش گذاشت 
و از نو ثابت كرد كه برخالف خيالبافى و تصورات 
اين  سياسى  نمايندگان  و  كرد  دارى  سرمايه  باطل 
طبقه، گرايش سوسياليستى جامعه آنچنان در قلوب 
جمعيت كثيرى از كارگران معترض به پايمال شدن 
حقوقشان، زنان بپاخاسته عليه تبعيض و زن ستيزى، 
محروميت هاى  و  محدوديت  از  عاصى  جوانان  و 
بيشمار ريشه دوانده است كه نمى شود آنان را به 

بازى گرفت.

+++                      
تهران  در  معترض  هاى  توده 
استحضار  ديگر  شهرهاى  و 
ابعادى  در  كردستان  مردم  دارند 
انتخابات  مضحكه  چشمگير 
را  دهم  جمهورى  رياست 
فرمايشى  هاى  انتخابات  همانند 

سابق تحريم كردند. گذشته از اين، ايشان آن دوران 
حكومتى  طلبان  اصالح  چگونه  كه  دارند  بياد  را 
مى خواستند توسط مهره ها و عناصر بومى خويش 
در ميان مردم كردستان نفوذ كنند يا چه تالش هائى 
انقالبى  و  راديكال  محتواى  كردن  ايزوله  منظور  به 
جائى  به  ره  همه  اين  با  دادند،  بخرج  آنان  جنبش 
نبردند و توفيق آنرا نيافتند تا صف منسجم مبارزه 
آرى،  كنند.  دوپاره  را  خطه  اين  مردم  طلبانه  حق 
شهروندان ايران و حتى جهانيان نيك مى دانند مردم 
كردستان سى سال آزگار است با كليت نظام حاكم 
مى جنگند و جنبش عظيمى را به اشكال متنوع از 
ستم  از  رهائى  راستاى  در  مسلحانه،  مبارزه  جمله 
و دستيابى به مطالبات انسانى و برحق خود و كل 

ساكنين كشور برپا داشته اند.  
با  كردستان  مردم  است،  الشمس  من  اظهر  آنچه 
داشتن اين سوابق درخشان و سنت هاى مبارزاتى 
و  لشكر  سياهى  به  هيچگاه  حاكميت،  عليه  پيشرو 
زائده جناح هاى آن مبدل نخواهند شد و جريانات 
و  ها  تنش  كانال  از  تا  برآنند  كه  هم  ناسيوناليست 

رژيم  درون  هاى  كشمكش 
نخواهند  برسند،  اهدافشان  به 
همچون   مردم  اين  از  توانست 

ابزارى  بهره گيرند. 
اين  كارگرى  فعالين  شك،  بى 
شدن  راديكاليزه  در  كه  منطقه 
مطالبات طبقاتى كارگران ايران و 
جا انداختن سنت برگزارى مراسم هاى غير دولتى 
و سرمايه ستيز اول ماه نقش مهمى ايفا نموده اند، 
مبارزين راه رهائى زن در كردستان كه با پيكارهاى 
و  پاترياركال  فرهنگ  عليه  خود  انقطاع  بدون 
مردساالرى موقعيت ويژه اى در جنبش رهائى زن 
كه  كردستان  پرشور  و  جوان  مبارزين  و  اند  يافته 
هميشه در صف اول نبرد عليه رژيم قرار داشته اند، 
در اين مقطع نيز پيوند خود را با جنبش سراسرى 
پيكارگران  اين  كرد.  خواهند  تر  مستحكم  حاضر 
از  جدانشدنى  بخشى  كه  سوسياليست  و  چپ 
پيشگامان جنبش هاى اجتماعى ايران مى باشند نه 
وظيفه  بى  را  خود  جارى  وضعيت  به  نسبت  فقط 
نمى دانند، بلكه با فراست و كاردانى تمام همراه با 
همرزمان خود در نقاط مختلف كشور درپى ساختن 
آلترناتيوى انقالبى و جبهه اى مستقل در تقابل با كل 
حاكميت هستند. قطب سومى كه نابودى تام و تمام 

رژيم بورژوا- اسالمى را رسالت خود مى داند. 
       15/07/2009 

بيش از اين نبايد گول 
موسوى ها را خورد!

و  كروبى  موسوى،  كه  داد  خبر  نيوز  قلم  سايت 
پيرامون  تير  دوشنبه 15  در  ديدار  يك  طى  خاتمى 
مسايل سياسى روز تبادل نظر كردند. آنها گفتند كه 
«بايد بالفاصله موج بى حاصل دستگيرى ها خاتمه 
يابد و كسانى كه پيش از اين بدون ارتكاب كمترين 
نيروهاى  و  شوند  آزاد  اند،  شده  محبوس  گناهى 
بازگردند».  خود  هاى  پايگاه  به  امنيتى  و  نظامى 
كسانى  چه  اينكه  از  نظر  صرف  خواست ها،  اين 
اما  است.  ايران  مردم  مطالبات  كرده اند،  بيان  آنرا 
مشكل آنجاست كه نمى توان با خواهش و تمنا اين 
مبارزه  آنها  تحقق  و  و  كرد  متحقق  را  خواست ها 
مى طلبد. از نظر اين آقايان مبارزه بايد چگونه پيش 

برود؟
كه  است  گفته  ديدار  اين  در  موسوى  ميرحسين 
احترام به قانون و رعايت چهارچوب هاى قانونى 
از نظر او حائز اهميتى فوق العاده است و تظاهرات 
قانونى  اى  گونه  به  بايد  نيز  آتى  هاى  اعتراض  و 

صورت گيرد. 
به  نيست.  دوتا  و  يكى  موسوى  فراخوان  تناقضات 
قول او و همراهانش دولت فعلى قانونى نيست. در 
عين حال همين دولت است كه قانون را تفسير و به 
اجرا در مى آورد. در ضمن ايادى همين دولت خود 

به  متهم  را  موسوى 
كرده اند.  شكنى  قانون 
هر كس در داخل اين 
پيچ  در  پيچ  جاده ى 
بگردد  خروج  راه  پى 
جز سرگردانى عايدى 
داشت.  نخواهد 
بايد  كلى  طور  به 
موسوى ها،  كه  گفت 
خاتمى ها  و  كروبى ها 
از همان ابتدا قصدشان 
اين بود كه معترضين را به خانه برگردانند.  اما امواج 
اعتراض به حدى قوى بود كه آنها را ناچار كرد با آن 
همراهى كنند و با دادن رهنمود هاى انفعالى راهش 
را سد نمايند. آنها از همان ابتدا از تظاهر كنندگان 
خواستند كه شعار «مرگ بر ديكتاتور» ندهند. وقتى 
اين امر ميسر نشد از معترضين خواستند اصال شعار 
ندهند و دست بسته و لب بسته در مقابل قداره بندان 
تاكتيكهاى  اين  نتيجه   دربياورند.  مظلوميت  اداى 
كه  بود  حركتها  از  بخش  آن  شكست  طبعا  انفعالى 
پيرامون اعتراض به تقلب انتخاباتى مى خواست به 

اهداف خود برسد. 
نمايش  از  بعد  اول  روزهاى  ميليونى  اعتراضات 
انتخاباتى بر بستر سه دهه  توحش يك رژيم سرمايه 
دارى اسالمى انجام گرفت. آن بخش از جمعيت كه 
به تقلبات در شمارش آرا اعتراض داشتند فراموش 
جائى  اسالمى  ديكتاتورى  رژيم  يك  در  كه  كردند 
اعالم  بارها  ما  ندارد.  وجود  آزاد  انتخاب  براى 
كرديم كه مردم با عدم شركت در نمايش مضحك 
و  بگذارند  احترام  خود  انتخاب  حق  به  انتخابات 
عدم مشروعيت رژيم را اعالم كنند. حاال خطاب به 
انتخابات  مضحكه ى  اشتباه در  مردمى كه به  همين 
شما  انتخاب  حق  به  ما  كه  ميگوئيم  كردند  شركت 
جمهورى  حاكميت  تحت  اما  مى گذاريم.  احترام 
پاى  به  نبايد  حق  اين  حرمت  حفظ  براى  اسالمى 
صندوق هاى راى رفت. ما خطاب به شما مى گوئيم 
اگر آزادى و يك زندگى توام با احترام مى خواهيد 
الهام  كارگرى  جنبش  از  اشكال  از  شكلى  به  بايد 
و  كمونيستى  مبارزات  به  را  مبارزاتتان  و  بگيريد 
سرنگونى كل رژيم جمهورى اسالمى  تالش براى 
بار  يك  شما  بزنيد.  گره  اجتماعى  انقالب  وقوع  و 
اعوان  و  موسوى ها  كه  بپذيريد  بايد  هميشه  براى 
و انصار او، به عنوان بخشى از پيكره ى جمهورى 
در  صامت  و  ساكت  را  شما  دارند  قصد  اسالمى، 
فاصله  آنها  از  نگهدارند.  خود  از  پشتيبانى  خدمت 
بگيريد و همراه كارگران و مردم آزاده براى تحقق 

يك جامعه  آزاد و برى از استثمار مبارزه كنيد.
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مقدمه: 
مسلح  نيروهاى  تير،   9 با  برابر  ژوئن،   30 روز 
آمريكائى از شهرها و مناطق مسكونى كشور عراق 
جالل  پرس  آسوشيتد  خبر  به  بنا  شدند.  خارج 
ژوئن   30 كه  گفت  عراق،  جمهور  رئيس  طالبانى، 
برگى زرين در تاريخ عراق خواهد بود و اين گام 
كه  شد  داشته  بر  آمريكا  متحده ى  اياالت  كمك  به 
در سال 2003 صدام حسين را از كار بركنار كرد. 
طبق  شد.  آويخته  دار  به   2006 دسامبر  در  صدام 
خبر خبرگزارى "په يام نير"  نورى المالكى، نخست 
وزير عراق، نيز عقب نشينى سربازان آمريكائى را 

يك دستاورد ملى قلمداد كرد. 
كاربدستان حكومت دست نشانده ى عراق اين روز 
را تعطيل كرده و بر ويرانه ها ى عراق جشن گرفتند تا 
وانمود كنند آنچه حاصل گرديده به نفع مردم عراق 
واقعيت  اين  بر  كردند  تالش  اينكار  با  آنها  است. 
پرده ى ساتر بياندازند كه از اين ببعد نيروهاى مسلح 
عراق مستقيما بالگردان سربازان آمريكائى خواهند 
تا  كرد  خواهند  تامين  را  انتظار  مورد  امنيت  و  بود 
دولتهاى آمريكائى سياستهاى خود را پيش ببرند و 
نفتخواران چاههاى نفت عراق را خالى كنند. از اين 
پس نيروهاى رزمى آمريكا در عراق در پايگاههاى 
كمك  خود  دولتهاى  استراتژى  شدن  پياده  به  امن 
خواهند كرد و بيش از گذشته به حفاظت از خطوط 

لوله هاى نفت خواهند پرداخت.
همزمان با تكميل خروج نيروهاى مسلح آمريكا از 

شهرها و مناطق مسكونى در روز سى 
ژوئن نفت عراق به حراج گذاشته شد تا نشان دهند 

كه امنيت مورد نظر كالن سرمايه دارن
نفتخوار دنيا تامين شده و آمريكا به يكى از هدفهاى 

استراتژيك خود در حمله به عراق رسيده است. 

نفتى بر متن خون:
ژوئن   30 در  لندن،  چاپ  گاردين،  روزنامه ى 
آمريكائى  بزرگ  شركتهاى  نمايندگان  كه  نوشت 
 ،ExxonMobil اكسونموبيل  نظير  انگليسى  و 
 British  و بريتيش پتروليوم Chevron شورون
Petroleum با هواپيماهاى جت خصوصى به بغداد 
پرواز كردند تا در مزايده ى نفت آن كشور شركت 
توتال  شركت  به  نيز  روباه  سهم  است  قرار  كنند. 
روسيه،  از  ديگرى  شركتهاى  و  فرانسوى   Total
چين، هند و ... داده شود. ضعف اقتصادى – نظامى 
آمريكا، بحران ويرانگر كنونى و شكست استراتژى 
كرده  ناگزير  را  رقبا  كردن  سهيم  خاورميانه  در  آن 
است. اما روزنامه هاى خط رسمى امپرياليسم سهيم 
كردن كمپانيهاى ديگر را به عنوان رعايت "عدالت 

در تجارت" از جانب دولت عراق قلمداد كردند. 
كركسانى كه جت هاى خصوصيشان در 30 ژوئن 
در فرودگاه بغداد بر زمين نشست به طور مستقيم و 

يا غير مستقيم در كشتار بيش از يك ميليون عراقى 
نيروهاى  از  تن  هفتصد  و  هزار  چهار  حدود  و 
ائتالف دست دارند. آنها چند سالى به انتظار  امروز 
بودند تا خونهاى به زمين ريخته شده موجب ايجاد 
امنيت مورد نظرشان شود و آنها بيايند و براى مدت 
20  سال بر ارزان ترين نفت و يكى از غنى ترين 

ميادين نفت و گاز دنيا چنگ اندازند. 

امپرياليسم آمريكا و حمله به عراق
 (يك يادآورى)

 1991 در  شوروى  جماهير  اتحاد  سقوط  از  پس 
ابرقدرت  تنها  عنوان  به  آمريكا  متحده ى  اياالت 
دنيا  بر  كامل  طور  به  تا  كرد  قصد  مانده  باقى 
سيطره يابد. سردمداران اين كشور كوشيدند نظمى 
آن  در  آمريكا  كه  كنند  تحميل  جهان  به  را  نوين 
به لحاظ سياسى، اقتصادى و نظامى حرف نخست 
سياستمداران  بزند.  را 
استراتژيسين هاى  و 
آمريكائى اميدوار بودند 
سپاهيان  به  حمله  كه 
در  كويت  در  عراق 
امر  اين  به   1991
ضعف  اما  كند.  خدمت 
در  آمريكا  اقتصادى 
كردن  پياده  آمريكا  داخل  در  نيز  و  جهانى  سطح 
استراتژيسين هاى  كرد.  ناممكن  را  نوين  نظم 
كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  آمريكا  حاكمه ى  هيات 
نفت  بر  تسلط  و  نظامى  نيروى  از  استفاده  با  بايد 
وگاز موجود در خارميانه و چنگ اندازى بر نفت 
احيا  را  آمريكا  اقتصادى  قدرت  ميانه  آسياى  وگاز 
كنند  دفاع  دنيا  ارزهاى  بر  دالر  برترى  از  نمايند؛ 
و  اروپا  نظير  ظهور  حال  در  رقباى  دسترسى  از  و 
جلوگيرى  آمريكا  رضايت  بدون  سوخت  به  چين 
اسرائيل  و  فلسطينيان  بين  جنگ  بود  قرار  نمايند. 
كردن  پياده  براى  يابد.  فيصله  اسرائيل  شروط  طبق 
استراتژى مورد نظر نئوكانها، كه بعضى از خطوط 
يا  عراق  اشغال  گرفت،  قرار  اشاره  مورد  آن  كلى 
ايران ضرورى به نظر رسيد. در بين اين دو كشور 
و  ملى  تضادهاى  بودن،  ساز  دست  دليل  به  عراق 
كشورهاى  ميان  در  آن  حكومت  انزواى  و  مذهبى 
عربى هدف نظامى ساده ترى به نظر رسيد. با سركار 
آمدن جرج دبليو بوش در ژانويه ى 2001 پالنهاى 
از  يكى  شدند.  تكميل  و  روز  به  عراق  به  حمله 
پالنها نحوه ى اداره  و حفاظت چاههاى نفت عراق 
و سپردن آن به شركتهاى امريكائى – انگليسى بود. 
حمله به بغداد در 20 مارس 2003  شروع شد و 
نخستين  مه  ماه  اول  در  بعث  حكومت  سقوط  با 
كردند  فكر  كه  نئوكانها  يافت.  پايان  آن  مرحله ى 
كار  بالفاصله  يافته اند  دست  آسان  پيروزى  يك  به 
روى تدقيق پيش نويس قانون اساسى و پيش نويس 

قانون نفت و گاز را شروع كردند.
نفت و گاز عراق و پيش نويس مورد 

نظر امپرياليستها:
«پيش نويس قانون نفت»ى كه در 27 فوريه ى 2007 
به تصويب كابينه ى عراق رسيد از طرف 9 شركت 
بين المللى نفت، هيئت هاى حاكمه  اياالت متحده و 
بريتانيا و مقامات صندوق بين المللى پول تاييد شده 
خدمت  جهت  در  دقيقا  كه  نويس،  پيش  اين  بود. 
به شركتهاى بين المللى نفت تنظيم شده، مخالفت 
گروهها و جريانات مختلفى را برانگيخت. مشكل 
نويس  پيش  اين  كه  ميگويند  مخالفين  كجاست؟  
اگر توسط پارلمان تصويب شود عراق را به دوران 
دهه ى شصت و پيش از آن برخواهد گرداند. در آن 
دوره شركتها قرار دادهائى مى بستند كه به "قرارداد 
تقسيم توليد" يا "مشاركت در توليد" مشهور است. 
ميتواند  قراردادها  اينگونه  در  تعهدات  و  ها  سهم 
عايد  بيشترى  سود  هميشه  اما  باشد،  گوناگون 
شركتها ميكند. تا آنجا كه به عراق برميگردد تاكنون 
قراردادى رسمى براى حفر و استخراج از چاههاى 
منتشر  باشد  شده  بسته  اگر  يا  و  نشده  بسته  جديد 
نشده است. اما بر طبق مفاد «پيش نويس ...» شركتها 
مى توانند قراردادهاى 30 و حتى 35 ساله ببندند و 
طى ده سال اول هر وقت كه مناسب دانستند كار را 
شروع كنند. آنها تعهدى به آموزش فنون جديد به 
كارگران عراقى و سپردن كار به آنها ندارند. آنها هر 
سطحى از تكنولوژى را كه بخواهند بكار ميگيرند 
عراقيان  اختيار  در  آنرا  تا  ندارند  تعهدى  هيچ  و 
هر  در  را  حاصله  سودهاى  ميتوانند  آنها  بگذارند. 
آن  سرمايه گذارى  به  تعهدى  و  كنند  خارج  زمانى 
در كشور ندارند. سودها در زمان خروج شامل هيچ 
مالياتى نميشوند. آنها مختارند با مناطق و اياالت 18 
گانه ى عراق قرارداد ببندند. يك كميته  براى بازبينى 
قرار دادها محلى پيش بينى شده كه ميتواند ظرف 
60 روز اين كار را انجام دهد. روساى شركتها عضو 
اين كميته هستند. اگر اختالفى بين دولت و شركتها 
آن  به  المللى  بين  مالياتى  دادگاه  يك  بيايد  پيش 

رسيدگى خواهد كرد و نه قوه ى قضائى عراق.  

ميزان و امتياز نفت عراق:
يك  عراق  آمريكا  انرژى  وزارت  برآورد  طبق 
دارد  بشكه ئى  ميليارد   116 شده ى  ثابت  ذخيره ى 
هنوز  كه  بشكه ئى  ميليارد   100 ذخيره ى  يك  و 
است.  نرسيده  اثبات  به  صد  در  صد  موجوديتش 
بعضى بررسى هاى ديگر اين ذخيره  را 200 ميليارد 
بشكه نشان ميدهد. در حال حاضر عراق به لحاظ 
ذخاير نفتى بعد از عربستان (با 289 ميليارد بشكه 

بشكه  ميليارد   179 (با  كانادا  و  ذخيره) 
ذخيره)مقام سوم را در جهان دارد. مخارج 

كركسان بر ميادين نفت عراق فرود آمدند!
فريدون ناظرى
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استخراج، بازسازى ميدان نفتى 
در  توليد  هزينه هاى  ساير  و 
هر  در  دالر  يك  از  كمتر  عراق 
بشكه است. اينرا مقايسه كنيد با هزينه ى 
توليد  براى  بشكه  هر  در  دالر   16 تا   12

نفت درياى شمال.
تصويب  به  اگر  عراق  نفت  نويس  پيش 
به  و  دولت  توسط  به  يا  و  برسد  پارلمان 
بزرگترين  گردد  اجرا  قانونى  شبه  شكلى 
دستآورد دولت آمريكا براى سرمايه داران 
و مخصوصا نفتخواران اين كشور خواهد 
نيروها  عليه  حمالت  و  مخالفتها  اما  بود. 
دولت  مقابل  در  بزرگى  مانع  لوله ها  و 

آمريكائى هستند. 

مخالفت با پيش نويس
 قانون نفت

پيش نويس قانون نفت و گاز در اواخر سال 
بالفاصله  و  كرد  پيدا  علنى  انتشار   2006
پيش  انگيخت.  بر  وسيعى  هاى  مخالفت 
نفتخيز،  كشورهاى  مخالفت  نويس 
ناسيوناليستها و اسالمگرايان ناسيوناليست 
المللى  بين  بورژوازى  از  بخشى  و  عرب 
اين  انگيخت.  بر  را  امپرياليستى  وحتى 
پيش  كه  بودند  نگران  اين  از  آخر  بخش 
هاى  مقاومت  "حريصانه"  چنين  نويسى 
در  حتى  و  عراق  در  گسترده  و  طوالنى 
نويس  پيش  اين  بزند.  دامن  را  خاورميانه 
اتحاديه هاى  و  فدراسيونها  مخالفت 
كارگرى عراق و واكنش سريع آنها را نيز 
برانگيخت. در ميان اين تشكلها فدراسيون 
آن  پرزيدنت  و  عراق  نفت  اتحاديه هاى 
داشتند.  برجسته  نقش  عواد  جمعه  حسن 
اين تشكل ها به كمك "سوليداريتى سنتر" 
در   2006 دسامبر   14 تا   10 روزهاى  در 
عمان، پايتخت اردن گردآمدند و طى يك 
«پيش  با  را  خود  شديد  مخالفت  بيانيه 
نويس ...» اعالم نمودند. اينكه چه منافعى 
هاى  تشكل  به  كمك  به  را  سوليداريتى 
كارگرى  وادار نموده نياز به تحقيق دارد 
(1). اما در مجموع مى توان داليل كارگران 
و تشكل هاى آنها در اين كشمكش را از 
تشكلهاى  مسئولين  مصاحبه هاى  البالى 
چنين  آنرا  ميتوان  كه  دريافت  كارگرى 
خالصه كرد: اگر كنترل نفت عراق كه 95 
در صد بودجه ى دولت را تامين ميكند به 
دست كمپانى هاى غول پيكر نفتى بيافتد 
آنها در قدم اول صنعت نفت را خصوصى 
آنها  نمود.  خواهند  بيكار  را  كارگران  و 
كشور  درآمد  منبع  اصليترين  بر  تسلط  با 
و  كرد  خواهند  نقض  را  عراق  حاكميت 
دولتهاى ضعيف و با درآمد كم به جامعه 
تحميل خواهند كرد. در اينصورت دولتها 
بيمه هاى  تامين  براى  كافى  بودجه ى 

كمك  و  درمان  و  بهداشتى  و  اجتماعى 
چنان  در  و  ندارند  پرورش  و  آموزش  به 
صورتى طبقه ى كارگر بيش از همه لطمه 

خواهند ديد. 
و  داخل  در  وسيع  هاى  مخالفت  عليرغم 
خارج كابينه ى دست نشانده عراق «پيش 
نويس ...» را براى تصويب نهائى به پارلمان 
فرستاد. همه ى اتحاديه ها و فدراسيونهاى 
و  متحدترين  عنوان  به  عراق،  كارگرى 
متشكل ترين نيروى مخالف «پيش نويس 
...» در عراق قاطعانه از نمايندگان خواستند 
كه از تصويب آن خوددارى كنند. آنها به 
شركتهاى نفتى نيز اخطار دادند كه هرگونه 
نيست  مردم  تاييد  مورد  دولت  با  قرارداد 
با  عراق  نفت  وزارت  ندارد.  اعتبارى  و 
فرستادن نامه ئى به شركتها اعالم نمود كه 
تمام تشكالت كارگرى در صنعت نفت بر 
اساس فرمان 150 مورخه ى 1987 (صدام 
وزارت  هستند. توسل  غيرقانونى  حسين) 
به  حسين  صدام  فرمان  يك  به  نفت 
اتحاديه ها امكان داد تا كمپين عليه «پيش 
به  توجه  با  كنند.  گسترده تر  را   «... نويس 
مخالفت هاى گسترده نمايندگان تغييراتى 
تغييرات  اين  دادند.   «... نويس  «پيش  در 
آمريكا  و  نفتى  هاى  شركت  قبول  مورد 
آنها  طرفدار  نمايندگان  نتيجه  در  نيست. 
و مخصوصا نمايندگان منطقه ى كردستان 
يافته  تغيير   «... نويس  «پيش  تصويب  از 

جلوگيرى كردند.
دولت پس از مخالفت اتحاديه ها عليه آنها 
به  و  زد  سركوبگرانه  اقداماتى  به  دست 
نظر ميرسد كه در اين مورد موفقيت هائى 
داشته است. همين امر به دولت و وزارت 
نفت آن امكان داده تا از باالى سر پارلمان 
و بر اساس همان «پيش نويس» اوليه، كه 
و  نفت  شده،  داده  آن  در  جزئى  تغييراتى 

گاز عراق را به حراج بگذارند.

***

فدراسيونهاى  بيانيه ى  صدور  از  پس   (1)
آنرا  سنتر»  «سوليداريتى  عراق  كارگرى 
پخش كرد و در گردهمائى هاى اعتراضى 
يكى  مثال  براى  نمود.  اشاره  آن  مواد  به 
سنتر»  «سوليداريتى  سايت  خبر  طبق  بر 
يكى از اعضاى ارشد اين مركز در تجمع 
اعتراضى 16 اوت 2007 در مقابل سفارت 
را  بيانيه   از  بندهائى  واشنگتن  در  عراق 

 مصرف مواد مخدر در ايران
تابناک در هفتم تير گزارشى از همايش مبارزه با مواد مخدر در قزوين 
دانشگاه  اساتيد  از  يكى  است.  مهمى  مطالب  حاوى  كه  كرده  پخش 
ميكند  تقسيم  دسته  دو  به  را  معتادان  سخنانش  از  بخشى  در  قزوين 

و ميگويد: 
« گروه نخست كه شناسايي شده هستند و طبق آمار ناجا يك ميليون 
و 86 هزار مرد و 113 هزار زن معتاد در سال 86 شناسايي شده اند 
ولي كساني كه جز گروه دوم مي شوند بسيار زياد هستند و مي توان 
با قاطعيت گفت كه 7 تا 8 ميليون در كشور ما مواد مصرف مي كنند 

ولي شناسايي نشده اند».
او در ادامه اين اطالعات را به دست مى دهد:

«90 درصد رانندگان كاميون مواد مصرف مي كنند تا شب بتوانند بيدار 
بمانند و رانندگي كنند».

او در  بخش ديگرى از سخنانش مى گويد:
« 85 درصد افرادی كه اعتياد دارند كمتر از40 سال سن دارند و شروع 
سن اعتياد در 15 تا 20 سالگي است پس گروه آسيب پذير ما جوانان 
هستند و در مجموع جوانان، بي سوادان، بيكار ها و آنهايي كه مشكل 
روحي رواني دارند كه هيچ گاه به پزشك مراجعه نمي كنند، آسيب پذير 

هستند.” و ادامه ميدهد:” مواد مخدر ارزان و در دسترس است».
اين  در  كرد.  بررسى  گوناگونى  زواياى  از  را  اطالعات  اين  مى توان 
نوشته ى كوتاه ما اين اطالعات را در بطن وضع سياسى موجود قرار 

ميدهيم و چند كلمه  راجع به آن توضيح مى دهيم. 
اين گزارش يك روز قبل از تاييد احمدى نژاد به عنوان رئيس جمهور 
از طرف شوراى نگهبان در تابناک، سايت متعلق به محسن رضائى، 
چه  تابناک  سردبير  كه  زد  حدس  مى توان  تحليال  است.  شده  پخش 
مى خواهد  او  دارد.  گزارش  اين  پخش  از  كنونى  شرايط  در  هدفى 
مصرف  ميليون   8 نژاد  احمدى  رهبرى  تحت  ايران  جامعه   بگويد 
كننده ى مواد مخدر دارد و با تداوم رياست جمهورى وى اين تعداد 
افزايش پيدا خواهد كرد. اين استنتاج احتمالى بخشى از واقعيت را 
جامعه   كه  اينست  واقعيت  نيست.  حقيقت  تمام  اما  دارد،  خود  در 
ايران تحت حاكميت و اداره  كليت نظام جمهورى اسالمى و سيستم 
سرمايه دارى مورد اتكاى آن به اين روز افتاده است. بنابراين هركدام 
از كانديداها كه به قدرت مى رسيد وضع جمعيت در خطر اعتياد بدتر 
پا  سر  چگونگى  به  كانديداها  همه  چون  مى شد.  هست  كه  آنچه  از 
نگاه داشتن نظام سرمايه دارى جمهورى اسالمى مى انديشند و تحت 
حاكميت اين نظام داليل پايه اى اعتياد چون فقر، بيكارى و عدم تامين 
كارى، و نبود امنيت اجتماعى و سياسى همچنان به قوت خود باقى 

مى مانند.
در دهمين نمايش انتخاباتى يك از رقباى اصلى احمدى نژاد موسوى 
بود. موسوى آشكارا اعالم كرده است كه مى خواهد جامعه را به دوران 
اسالم ناب مورد تاييد خمينى برگرداند كه به كمك آن يك انقالب به 
خون كشيده شد و پرچم سياه استبداد اسالمى بر سر جامعه كشيده 
شد. موسوى در مبارزات انتخاباتى كنونى به دليل همين گرايش مورد 
در  آخوندهائى  و  خصوصى  عمدتا  سرمايه دارن  از  بخشى  حمايت 
ايران قرار گرفت كه خود در به خاک و خون كشيدن دهها هزار نفر 
و شكنجه  و ناقص العضو كردن صدها هزار نفر به طور مستقيم يا غير 

مستقيم دست داشتند. 
باشند  دريافته  تجربه  به  بايد  تاكنون  ايران  مردم  و  جوانان  بنابراين 
نظام  حاكميت  از  ناشى  ها  بدبختى  و  مصائب  تمام  اصلى  منشا  كه 
سرمايه دارى است كه جمهورى اسالمى با تمام جناح هايش تاكنون 
نه  كه  پيوست  اى  مبارزه  صف  به  بايد  اند.  داشته  نگاه  سرپا  را  آن 
تنها جمهورى اسالمى با تمام جناح هايش را نشانه رفته است بلكه 

مى خواهد نظام ظالمانه سرمايه دارى را به زير بكشد.



24 July 2009  NO: 230
JAHAN-E-EMROUZ

JE  -  P:O:Box 2018     127 02 Skärholmen  SWEDEN
 Editor: Halmat  Ahmadian                ha@cpiran.org

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.
با  امروز  جهان  مطالب  از  *استفاده 

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

باشد، موضع رسمى نشريه است.
*  جهان امروز در ويرايش و كوتاه 
كردن مطالب رسيده آزاد است. اين 
نويسنده  امر قبل از چاپ به اطالع 

مى رسد.
برنامه  با  امروز  جهان  مطالب    *
و  مى شود  تايپ  فارسى"   "ورد 
سه  ارسالى  مطالب  سقف  حداكثر 

صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز

تماس با  كميته تشكيالت تماس با  كميته تشكيالت 
داخل كشورداخل كشور

  حزب كمونيست ايران  حزب كمونيست ايران

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

تلفن، فكس و پيامگير

0046K8K43743767

"يداهللا جوانى"، رئيس اداره سياسى سپاه پاسداران رژيم 
جمهوری اسالمي در نوشته ای كه در خبرگزارى رسمى 
دستگير  اعترافات  پخش  خواستار  شد،  منتشر  دولت 

شدگان اعتراضات اخير شده است.
رئيس اداره سياسى سپاه پاسداران نوشته است: «ضرورى 
است كه اعترافات كسانى كه دستگير شدند براى مردم 
پخش گردد تا مشخص شود كه چگونه و چه كسانى 
استراتژى برد در هر صورت را طراحى كرده بودند و در 
اين استراتژى، بى اعتمادسازى مردم به نظام و رهبرى 

در كانون تفكر آنان قرار داشت».
پس از آغاز اعتراضات سراسری كه از روز 23 خرداد 
ماه با اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوری آغاز 
تبديل  رژيم  كليت  عليه  اعتراض  به  سرعت  به  و  شد 
گرديد، بيش از 4 هزار تن بازداشت شده اند كه 500 
فعالين  نگاران،  روزنامه  سياسي،  فعاالن  را  آنان  از  تن 

دانشجويي و مدني تشكيل مي دهند.
های  بازداشتگاه  در  شده  بازداشت  فعالين  از  بسياری 
مخفي و رسمي دستگاه اطالعاتي و امنيتي رژيم برای 
تن دادن به اعترافات اجباری تحت شكنجه های شديد 
جسمي و روحي قرار دارند. ضمن اينكه اطالعات سپاه 
پاسداران به غير از بند 209 زندان اوين كنترل بندهای 
240 و 241 اين زندان را به دست گرفته و عمال كنترل 
اخير  شدگان  بازداشت  و  سياسي  زندانيان  كه  بندهايي 
در آنها نگهداری مي شوند از دست قوه قضاييه رژيم 

خارج شده است.
از سوی ديگر فشار بر خانواده های بازداشت شدگان و 
عدم پاسخگويي در خصوص وضعيت دستگير شدگان 
امنيتي  نهادهای  سوی  از  اخير  اعتراضات  و  تظاهرات 
شمار  اجساد  نيز  روز  هر  و  دارد  ادامه  همچنان  رژيم 
مي  داده  تحويل  هايشان  خانواده  به  قربانيان  ديگری از 
شود و اخبار نگران كننده ای در مورد وضعيت بازداشت 

شدگان به خارج از زندان مي رسد.
نهادهای  و  پاسداران  سپاه  اقدامات  افزايش  عليرغم 
اطالعاتي و امنيتي برای جلوگيری از گسترش اعتراضات 
مردمي، عصر روز سه شنبه 30 تير ماه مردم در ميدان 
تظاهرات  به  دست  تهران  مركزی  نقاط  برخي  و  تير   7
زده و شعارهای مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر جمهوری 

اسالمي سر دادند.
لباس  بسيج،  امنيتي،  ماموران  كه  حاكيست  گزارشها 
آور   اشك  گاز  از  استفاده  با  رژيم  انتظامي  و  شخصي 
تهران  مختلف  مناطق  در  تظاهركنندگان  صفوف  به 
يورش برده و ضمن ضرب و شتم مردم، دهها تن را نيز 

بازداشت كرده اند.
آنچه كه در روزهای اخير در تهران و بسياری از شهرهای 
بزرگ ايران جريان دارد، اين واقعيت را نشان مي دهد 

مردم  و  اسالمي  رژيم  های  رويارويي  جديد  دور  كه 
معترض و ناراضي كه بعد از اعالم نتايج انتخابات آغاز 
خود  به  جديدی  اشكال  روز  هر  و  نكرده  فركش  شد، 
عبارتند  وضعيت  اين  در  درگيری  جبهه  سه  گيرد.  مي 
نيروهای  و  بسيج  و  سپاه  به  اتكا  با  كه  رژيم  جبهه  از 
از  مردم  عليه  را  خود  شمشير  خود  امنيتي  و  اطالعاتي 
تحميل  مردم،  ساختن  مرعوب  پروژه  و  است  بسته  رو 
قدرقدرتي خود و فرونشاندن بحران سياسي موجود را 

با بكار بردن زور در دستور كار قرار داده است.
جبهه اصالح طلبان حكومتي كه ضربه خورده و نامنسجم 
آخرين تقالهای خود را برای حفظ موقعيت تاكنوني و 
جلوگيری از حذف كامل  انجام مي دهد. اين جبهه به 
تدريج همه اتكا خود را به مردم از دست  مي دهد و 
روز بروز آخرين باقيمانده های توهم و خوشباوری كه 
نفع  به  اوضاع  بهبود  در  آنان  جايگاه  و  نقش  به  نسبت 
اكثريت مردم وجود داشت فرومي ريزد. هيچ نشانه ای 
وجود ندارد از اينكه كودتاچيان انتخاباتي حاضر به دادن 
مي  آنان  كه  جايگاهي  حداكثر  باشند.  آنها  به  امتيازاری 
بي  منتقدين  نقش  ايفای  جز  چيزی  كنند  حفظ  توانند 
آزار كه تازه بايستي مواظب حرفهايي كه نمي زنند هم 
باشند، نخواهد بود. جبهه سوم، جبهه مقاومت و مبارزه 
مردم آزاديخواه است. اين جبهه در عرصه های مختلف 
به  كه  كارگران  اعتراض  ضمن  دارد.  واقعي  موجوديت 
ويژه با تشديد بحران اقتصادی رژيم درونمای تعميق و 
گسترش آن ديده مي شود. مبارزات برابری طلبانه زنان 
كه هر روز بيشتر به بي پايه بودن تغيير در ارگانهای جناح 
حاكم پي مي برد و بي حاصل بودن استراتژی مماشات 
جويانه ليبرال فمينيست ها در آن آشكار مي شود. جنبش 
شعارهای  توانست  اخير  سال  چند  در  كه  دانشجويان 
بيرون  مخفي گاهها  كنج  از  را  سوسياليستي  و  راديكال 
دنبال  به  و  امروز  بر افرازد.  دانشگاه  عرصه  در  و  آورد 
روی دادهای يك ماه گذشته راه خود را روشنتر باز مي 
يابد و به تجديد قوا و تجديد سازمان خود مي پردازد، 
جنبش انقالبي كردستان كه تاكنون نهايت هوشياری و 
دور انديشي را از خود نشان داده است و به ايفای نقش 
موثر خود در ادامه مبارزات رهايي بخش مي پردازد و 
همين واقعيت موجب تشديد اقدامات امنيتي رژيم در 
كردستان شده است. در كنار همه اينها حضور عمومي 
مردم آزاديخواه در خيابانها در هر فرصتي كه به دست 
آيد، نشان مي دهد كه سياست ارعاب رژيم موثر نبوده 
شرايط  در  سياسي،  بحران  چنين  يك  متن  در  است. 
گسترش بحران اقتصادی و در متن مبارزات مردم عليه 
و  تيره  هميشه  از  بيش  رژيم  اين  آينده  اسالمي،  رژيم 

تارتر است. 

  جبهه سوم مقاومت توده اى عليه جمهورى اسالمى
 در حال شكل گرفتن است!
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