
  
    ی  اخاطره

دردناک برای 
  !ودکان پاکدشتک
   

  الله حسين پور    
  

  2 صفحه در       
  
 ---------- ----------------

--------- ----------------  
  ما و فعالين کارگری اول ماه مه شهر 

   سقز و بيدادگاه رژيم اسالمی    

   اميرجواهری لنگرودی             
  : ياد داشت 

ه تجمع اول ماه مه فعالين     در متن مسائل مربوط ب
کارگری سقز و محسن حکيمی عضو کانون نويسندگان 
ايران ، نويسنده و مترجم ، سخنران اين تجمع ، دستگيری و 
زندان و دادگاهی شدن آنان و چرايی تشکيل نشدن و به 
تعويق افتادن چند باره اين دادگاه ها ، بحث های زيادی از 

ت گرفته است ما نيز نظر گاههای گوناگون تا حال صور
  .نگاهی به آنچه که حادث شده می اندازيم
  10  بقيه در صفحه                                                                

  

  
  
  
  
  

   ! و پی آمدهای آنران هسته ایبح
  

             تقی روزبه                             
 

بين المللی  نساآژ  اخير شورای حکامدور قطعنامهبا ص
 درآن ضمن ابراز نگرانی عميق خود ازبرنامه های دولت  کهاتمی،
، برطرف غنی سازی اورانيومتوقف کامل چرخه  خواستار ایران،

 نوامبرسال جاری و نيز پذیرش 25سازی کليه ابهامات و سؤاالت تا 
پروتکل الحاقی شده است، بحران هسته ای ایران وارد فازجدیدی 

ور قطعنامه فوق حاکی از شکل گيری نوعی اجماع صد. گردید
جهانی عليه دست یابی جمهوری اسالمی به سالح اتمی و 

  .خصلت بين المللی یافتن این بحران است
  3 بقيه در صفحه                                                     

  

      
  

  ! و ديگر هيچ... ی نظامی  حمله... سالح اتمی  
  

    =گفتگو با محمد رضا شالگونی=       
   

  » ل  مجيد خوشد «                 
  6  در صفحه                      

  -------------------------------------------------------------  
  

 
 
 
 

  يران پيام اتحاد چپ کارگری ا 
  به  مناسبت اجالس سه روزه

  فوروم اجتماعی اروپا در لندن 
  

                          15 در صفحه                   
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  !برای کودکان پاکدشت    ....... 
  
  

ده سال پيش در غروبی خاک آلود، پسری دوازده  ساله که 
ل پرسه زدن در حوالی زباله دان های کنار شهر بوده، در حا

البد به اميد یافتن قطعه ای با ارزش تا از آن پولی عایدش 
 ساله به گوشه ای از بيابان 22شود، با تهدید جوانی 

کشانده شده و بعد از تجاوز با ضربات سنگ بر سرش، خون 
یا آ. آلود و بی رمق، ساعتی بر زمين، افتاده باقی می ماند

خشونت و تحقيری که بر او روا می رود، ادامه همان 
 سال زندگی اش 12خشونت و تحقيری نيست که در طول 

در خانه و مدرسه و خيابان بر او روا رفته است؟ پسرک با 
حال نذار به خانه برمی گردد، خون را از دست و صورتش 
می شوید و به نانی که مادر به طرفش می اندازد، با 

خشم و نفرت و . ره به دیوار، سق می زندچشمانی خي
خانه ای بزرگ که هر دم . انتقام در درون او خانه دارد

  .انباشته تر می گردد
او، محمد، یکی . او یکی از قربانيان فاجعه پاکدشت نيست

او همان عملی را با . از دو بانيان فاجعه پاکدشت است
ر روح و قربانيان خود می کرد که سال ها زخم عميق آن را ب

او و هم . او، خود یک قربانی بود. جان خود تحمل کرده بود
کارش علی، مثل دو آدم ماشينی، بدون روح، بدون 
احساس، بدون نقشه و برنامه پيچيده، به غرایز جسمی و 
روحی خود پاسخ می دادند و هر کودکی را که بر سر راه بر 

را قربانی  نفر 22می خوردند، با خود می بردند و در این راه 
 کودک، دو مرد و یک زن را فجيعانه به قتل 17. کردند

یکی از قربانيان همچنان در حال کوما و بر روی . رساندند
تخت بيمارستان بسر می برد و آن یکی باید داغ این فاجعه 

  .را تا پایان عمر با خود حمل کند
این دو قاتل گزارش لحظه به لحظه عمليات خود را در 

گزارشی که آه . نی دادگاه تشریح می کنندجلسات غيرعل
اتهاماتی که در دادگاه شمرده می . از نهاد همه بر می آورد

.  سال2 قربانی در کمتر از 22.  شود، سرگيجه آور است
ماهی یک کودک در قعر گودهای کوره پزخانه مدفون می 

هر . شد، ماهی یک خانواده به عزای فرزندش می نشست
س و ارگاه های قضایی، هر ماه انتظار ماه مراجعات به پلي

  ! دردناک
در جلسات دادگاه روشن شد که مأمورین انتظامی در 

.  سال حتی یک بار به کوره عاج سر نزده اند2عرض این 
هيچ گاه گم شدن این کودکان را جدی نگرفتند، با اینکه یک 
شاهد زنده داشتند، تالشی برای یافتن سرنخ های دیگر و 

این همه سهل انگاری .  با یکدیگر به عمل نياوردندارتباط آنها
. بعد از افشای این جنایات، آه از نهاد همه بيرون می آورد

بی دليل نيست که خانواده های سوگوار در پی یافتن 
و حال . سرنخ های اصلی  بين مأمورین انتظامی هستند

  .مسلما قضيه با اعدام این دو قاتل مختومه اعالم می شود
دام مانعی جدی در راه وقوع چنين فجایعی است؟ آیا آیا اع

در کشورهایی مثل ایران که حکم اعدام مثل آب خوردن 
اجرا می شود، ابعاد قتل و جنایت و دزدی کمتر از 

  کشورهایی است که حکم اعدام در آن ها لغو شده است؟ 
چندی پيش  درست هم زمان با افشای جنایات پاکدشت، 

یران برگزار شد و جز یک مشت روز جهانی کودک در ا
می توان . جمالت تکراری و بی ثمر به گوش مردم نرسيد

بطور یقين گفت که اکثر قاتالن و جانيان خود در کودکی 
در جامعه ای که خشونت با . قربانی خشونت بوده اند

خشونت پاسخ داده می شود، اميد به از بين بردن فجایع و 
در جامعه ای که . ناهنجاری های اجتماعی عبث است

خشونت در آن نهادی شده است، خانواده نيز نمی تواند از 
اولين قربانيان خشونت در  . اعمال خشونت بری باشد

در واقع کودکان در یک . خانواده، مسلما ضعيف ترینانند

آنها . خانواده اکثرا در معرض مستقيم خشونت قرار دارند
 آن را می پذیرند توان ایستادگی در برابر خشونت را ندارند،

  .و خود در بزرگی آن را تکرار می کنند
 مورد کودک آزاری به 85مطابق آمار در سال گذشته تنها 

کميته مدد کاری انجمن حمایت از حقوق کودک در تهران 
 کودک به دليل ابعاد باالی خشونت 8از این تعداد . اعالم شد

 و حال تا چه اندازه مسئولين. به بهزیستی سپرده شدند
کارکنان بهزیستی از اعمال خشونت بری هستند، خود جای 

بطور یقين می توان ادعا کرد که این تعداد یک . پرسش دارد
درصد از آمار واقعی کودک آزاری در خانواده، مدرسه و 

پر واضح است که اکثر موارد خشونت . محل کار نيز نيست
 ندارند کودکان چنين توانی. بر کودکان اصال به زبان نمی آید

از طرف دیگر . که حتی در صورت پرسش، آنرا بيان کنند
بسياری از رفتارهایی که در اذهان مردم بسيار نرمال و 
طبيعی است از جمله مظاهر خشونت در جامعه به حساب 

  .می آید
آموزش مداوم به کودکان در دفاع از خود و حق و حقوقی 

 اصلی که از آن برخوردارند، می بایست در زمره وظائف
خانواده خود می بایست بر آگاهی اجتماعی . مدارس درآید

مبارزه با تمامی جلوه های . خود و فرزندان خود بيافزاید
خشونت فيزیکی و زبانی از قبيل فریاد زدن، فحاشی و 
تحقير تا آزار جسمی و کتک و غيره، یکی از ضروریات تعليم 

 احترام به شخصيت کودکان و همچنين. و تربيت است
احترام به جسم آنان از جمله مواردی ست که باید از ابتدا 

کودک باید حساسيت الزم را نسبت . به کودکان آموزش داد
به رفتار اطرافيان خود داشته باشد و اجازه و امکان آنرا 

بی . داشته باشد که نسبت به آن ابراز نظر و انتقاد نماید
ی تحمل احترامی، تحقير و تعرض به خود را به هيچ شکل

  .نکند و یاد بگيرد که به شکل خود  با آن به مبارزه برخيزد
 کودک باید از طرفی یاد بگيرد، حق و حقوق خود را 
بشناسد و از آن در برابر پدر و مادر خود، در برابر آموزگار 
خود و در برابر مردم دفاع قاطع به عمل آورده و برای تحقق 

الی در جامعه و در آن بجنگد، و از طرف دیگر خطرات احتم
کودک نه تنها . پيرامون کودک باید به وی آگاهی داده شود

باید بتواند از خود در برابر این خطرات دفاع کند، بلکه باید 
این خطرات را شناخته و نسبت به چگونگی بروز آنها 

برخی از ارزش هایی که در جامعه و . آگاهی داشته باشد
ایست بطور مداوم به بحث در بين مردم جا افتاده است، ميب

حرف " از قبيل اینکه بچه باید . و بررسی گذاشته شود
امروزه بچه باید یاد . باشد" سر به زیر"باشد، " گوش کن

باشد " پررو"بگوید،  " نه"بگيرد که چگونه و در چه شرایطی 
 کودک، هریک 17مجسم کنيد که اگر از این . بگوید" پاسخ"و

تالن خود می نگریست و به دنبال به دیده شک و تردید به قا
آنان روان نمی شد، آیا هم اکنون در بين خانواده خود نبود؟ 

  !دردناک است
برخی والدین برای جلوگيری از بروز اتفاقات ناگوار، همواره 

چنين روشی نه تنها برای . فرزند خود را همراهی می کنند
 هميشه امکان پذیر نيست، بلکه به استقالل و اعتماد به

نفس کودک نيز لطمه وارد می کند و او را در مواقعی که 
  . باالجبار تنها می ماند، بی دفاع و ناتوان می سازد

مسلم است که تجویز چنين نسخه هایی برای خانواده ای 
که خود قربانی خشونت جامعه می باشد ودر برخورد با 
خود و فرزندان خود نيز شيوه ای بجز اعمال خشونت ندارد، 

اکثر این خانواده ها در زیر خط فقر زندگی . ایده استبی ف
می کنند و از نظر اقتصادی و فرهنگی در وضعيتی نيستند 
که حتی اگر بخواهند، بتوانند بسرعت آگاهی اجتماعی خود 
را باال برده و با مظاهر خشونت چه در خود و چه در پيرامون 

ت در یکی از ریشه های اصلی بروز خشون. خود مبارزه کنند
  .جامعه فقر اقتصادی است

مبارزه با خشونت، مبارزه ای ست بطئی و مداوم در امتداد 
چه بهتر که آن را از فرزندانمان آغاز کنيم که . نسل ها

  .    جامعه آینده را پی ریزی خواهند کرد
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  دنباله از صفحه یک 
  

   .....ران هسته ایبح       
  
  

و با عواقب و مخاطرات محتمل بحرانی  با مؤلفه ها وجوانب پيچيده 
پس از صدور قطعنامه نيز حکومت . برای مردم کشورما و منطقه

اسالمی بطور مستمر با هشدارها و اتمام حجت ها و تهدیدهای 
وفشارکشورهائی چون * 1پی درپی آمریکا و اروپا ونيز اسرائيل

از این رو . روسيه برای تعليق توليد اورانيوم مواجه گردیده است
بحران ونيزبکارگيری هرگونه تالش  محتمل اش در دامنه وعواقبکنک

ممکن برای جلوگيری ازنتایج ویرانگرآن برکشورو مردم ازاهميت 
  .  زیادی برخوردار است

روند فوق درهمان حال با واکنش های مقابله جویانه رژیم 
نقدا با (ایران مواجه گردید که با اعالم شروع غنی سازی اورانيوم

، عمال توافق قبلی سعد آباد را کان لم ) معينی از آنآغازچرخه
نمایندگان مجلس، الزام دولت به غنی سازی را . یکن کرده است

تصویب کرده و آماده اند که درصورت نيازنه فقط ازتصویب نهائی 
پروتکل الحاقی اجتناب کنند، بلکه قطعنامه الزام دولت به خروج از 

خاتمی . به تصویب برسانندمعاهده بين المللی اتمی را نيز 
درسخنانی به نيابت ازکل حاکميت، اعالم داشته است که ما 
گزینه خود را انتخاب کرده ایم و کشورهای غربی باید با توجه به 

او درهمان حال دست یابی به . آن، گزینه خود را انتخاب کنند
انرژی هسته ای را با اقتدارنظام و استقالل و منافع ملی کشور 

هم زمان باآن، رژیم دریک رژه نظامی پرسرو صدا . ده استگره ز
بابه نمایش گذاشتن موشک های باليستيک باصطالح ميان برد 

ونوشتن شعارهای مرگ برآمریکا ) نوسازی شده(3شهاب
واسرائيل بربدنه آن وتهدید اسرائيل به عمليات متقابل و به زبان 

ه ای اززبان وزیر آوردن اعترافات پرمخاطره ای هم چون پدافند هست
به ...   دفاع و اقداماتی چون سازماندهی نيروهای استشهادی و

  . چنگ و دندان نشان دادن متقابل پرداخته است
اگر غرب و بویژه آمریکا الگوی کشور ليبی را درمقابل 
جمهوری اسالمی قرار می دهد، رژیم جمهوری اسالمی آشکارا 

وم و دست یابی به الگوی کره شمالی یعنی غنی سازی اوراني
  .سالح اتمی و خروج از آژانس را دربرابر خود قرار داده است

آن چه که به بحران فوق ابعاد پيچيده و چند وجهی می 
دهد،آن است که این بحران بربسترمتحولی ارشرایط جهانی و 
داخلی صورت می گيرد که درسمت و سو دادن به این بحران 

  :اثرگذارند
- کست سياست یکجانبه گری آمریکادروجه بين المللی، ش

که اقدامات یکجانبه وتنبيهی اقتصادی و نظامی کشورها وشرکت 
 با دشواری ها و ناکامی -های خاطی از مشخصه آن بوده است

های بزرگی بویژه درمنطقه خاورميانه وعراق مواجه شده است که 
درنتيجه آن استقرار نظم نوین ومطلوب برجهان که بدون درنظر 

 منافع قطب های دیگر سرمایه داری توسط قطب آمریکا گرفتن
صورت گرفته و می گيرد، باچالش های مهمی مواجه شده 

اروپائی - ازاین رو تمایل به یک نوع استراتژی آمریکائی.است
وبسنده کردن به اعمال رهبری اردوی سرمایه وجهان بجای 

مينه سلطه یک جانبه برآن بعنوان بدیل نظم مبتنی بر تک قطبی، ز
نشانه هائی از . های مناسبی برای عرض اندام پيداکرده است

این تغيير توازن قوا را درعرصه های متعددی می توان مشاهد 
ازجمله در مطرح شدن ضرورت تغيير بافت تاکنونی شورای .کرد

امنيت سازمان ملل، شکست تالش آمریکا برای ایجاد اروپای نو 
روهای نظامی متحدین آمریکا دربرابرقاره کهن، خروج پی درپی ني

ازعراق ودرخودآمریکا تقویت مواضع هواداران چند جانبگی 
وگسترش جنبش های مدنی و ضد جنگ ازیکسووپذیرش 
پراکماتيستی برخی ازاین ضرورت ها  توسط نومحافظه کاران 

اما اشتباه است اگر تصور کنيم  روند . وشخص بوش از دیگرسو
 سپتامبر و 11 جهان قبل از فوق به معنای بازگشت ساده به
برعکس رویکرد مشترک این . صورت بندی دهه پيشين خواهدبود

باردرمتن روند اعمال نظم نوین ودرپاسخ هم آهنگ شده نسبت به 
الزامات آن ازیک جانب و مقابله با پدیده جهانی شدن تروریسم و 

 ونيز تأمين امنيت -یعنی انگل نظام کنونی و همزادآن-بنيادگرائی
وردنياز سرمایه جهان گستردربرابرامواج فزاینده  جنبش های ضد م

تروریسم و بنيادگرائی نيز به نوبه .سرمایه داری، ازجانب دیگراست
خود با تهدید یکسان همه کشورها و ازجمله اروپا و آمریکا و تهدید 
تمدن بشری زمينه این هم پيوندی دربرابرخطر مشترک را تقویت 

نکته مهم آن است که این تنها سياست دراین ميان . می کند
های یک جانبه گری دولت آمریکا نيست که شکست خورده 

بلکه درهمان حال سياست های اروپا درمقابله با تروریسم . است
شکست پيمان سعد آباد . و بنياد گرائی نيزشکست خورده است

. درمورد منع غنی سازی اورانيوم فقط آخرین نمونه آن است
ن وضعی ما با سنتزنوینی ازشکست هردو سياست درنتيجه چني

مواجهيم که  نه فقط با یک گام عقب نشينی اجتناب ناپذیرآمریکا 
درقبال رقبای خود همراه است، بلکه درهمان حال باتغييراجتناب 

بنابراین تالش برای . ناپذیرسياست سنتی اروپا نيز همراه است
 نسبت به تقویت کفه هماهنگی حول منافع مشترک قطب ها،

روز . کفه رقابت های کنونی از مشخصه های وضعيت فعلی است
آمدن کردن نهادها و پيمان های بين المللی برای منطبق ساختن 
آن ها با نيازها و الزامات کنونی نظم نوین جهانی، بجای نادیده 
گرفتنشان، یکی از دستورکارهای این مرحله ازروند جهانی سازی 

ن که تغييرمفاد مقررات و پادمان های چنا. را تشکيل می دهد
که فعال درقالب تفاسيرجدید ومتناسب با نيازهای -آژانس اتمی

اگر . یکی از آنهاست- فعلی استقرار نظم نوین صورت می گيرد
درنظر بگيریم که منشأ جدال و رقابت قطب های سرمایه داری 
ه هرگزنه دراصل استقرار نظم نوین بلکه درچگونگی استقرارآن، ون

ملت ها بلکه برسر تقسيم غنائم این -درانکار تسخير اقليم دولت
اقليم است،آنگاه درخواهيم یافت که محل نزاع اساسا معطوف به 
سهم هرکدام ازاین قطب هااز غنائم جهانی سازی و شيوه های 
تسخير واستقرار نظم نوین است تا مخالفت با نفس برقراری این 

  .نظم
نشان .. ، کره شمالی و ایران وبروز انفجاری بحران عراق

داده است که اگرقطب امپریاليستی آمریکا برای قطب 
امپریاليستی اروپا و نيزسایر قطب های درحال ظهورسرمایه داری، 
سهم درخوری درنظم نوین جهانی درنظرنگيرد و آن ها را مستقيما 
دراین روند ذینفع نسازد، بی تردید نخواهد توانست به تنهائی و 

 جلب رضایت نسبی این قطب ها، وبدون هم پوئی آن ها، با بدون
این گونه بحران ها و ازجمله بحران هسته ای رژیم جمهوری 

سياست تا کنونی آمریکا، یعنی اقدام . اسالمی مقابله مؤثر بکند
پيش گيرانه ونيز تحریم یک جانبه وتنبيهی مؤسسات وکمپانی 

دولت بوش درتحریم های سایرکشورهای رقيب، نظير اقدام اخير 
 شرکت مختلف و ازجمله چينی و هندی درارتباط با ایران، چنان 14

که تجربه نشان داده قادر نشده است نيات دولت آمریکا را بدیگران 
  .دیکته کند

رویکرد پاره ای ازسندیکاها و نهادهای اقتصادی 
کشورهای غربی درباره بحران اتمی و بازاروسوسه 

  .انگيزایران
 اخير سندیکای نيرومند کارفرمایان آلمانی دراعتراض   بيانيه

به سياست آژآنس اتمی دربرابردولت ایران نمونه برجسته و قابل 
اعتراض این بيانيه به سياست آژانس و .تأملی دراین مورداست

کشورهای اروپا آنست که چرا درخواست تعليق غنی سازی 
مشابه همان  (اورانيوم را با پيشنهاد اثباتی تأمين سوخت اتمی

سياستی که جناح رقيب جمهوری خواهان درآمریکا مطرح کرده 
) ونيز کميسيون روابط خارجی اخيرا آن را به کاخ سفيد ارائه کرده

و چنان که می *. 2وهمکاری های اقتصادی همراه نکرده است
دانيم متعاقب صدوراین بيانيه،هيئت بلندپایه اقتصادی آلمان برغم 

کا،برای مذاکره وبستن قراردادهای کالن عازم اعتراض دولت آمری
درنمونه دیگر، گزارش اخيرصندوق بين المللی پول . ایران گردید

درمورد اوضاع اقتصادی ایران و اظهارخشنودی از روندهای حاکم بر 
و ...) نظير سياست خصوصی سازی و کاهش سوبسيدهاو(اقتصاد

. اررا شاهدیمادعای قرارداشتن اقتصاد ایران درمسير رشد پاید
  .یعنی یک چراغ سبز به همه شرکت های فرامليتی

نمونه های فوق نشان می دهد که رقابت بين کشورها و 
کمپانی های دول غربی حول سياست معطوف به  نفوذ هرچه 

  که درآن افزایش (بيشتردر بازار مصرفی و ده ها ميلياردی ایران
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 نفتی، و جهش سهم واردات ذخایرارزی و درآمدهای
درحال افزایش )براشتهای کمپانی های غربی بسی افزوده است

بوده و سياست جذب ایران در نظام جهانی وسر براه کردن آن 
گرایشی که . تاچه اندازه دارای مدافعان نيرومندی درغرب است

بی گمان بعنوان مؤلفه ای نقش آفرین درسمت و سودادن به 
  .  تبحران اتمی مؤثراس

بنابراین باید نتيجه گرفت که اگر بحران اتمی ایران  در متن 
تغييرو تحولی صورت می گيرد که مطابق آن نظم نوین مبتنی 
بریک جانبگی با چالش بزرگی مواجه شده است، پس  فرجام 
بحران هسته ای بدون درنظر گرفتن سمت و سوی این چالش 

شاره شدمشخصه وهمان گونه که ا. بزرگ قابل فهم نخواهدبود
عمده روند کنونی، تالش برای دست یابی به نوعی استراتژی 

اروپائی برای مقابله با بحران های جهانی -مشترک آمریکائی
وازجمله بحران اتمی ایران درمتن رویکردی عمومی درباره استقرار 
نظم نوین مبتنی برمنافع چهان چندقطبی،  بجای نظم مبتنی 

ياست تهدید و تطميع تؤامان یعنی س*. 3بریک جانبه گری است
بهره گيری همزمان ازسياست رشوه و فشاروتالش برای جذب این 
گونه کشورها درنظام بين المللی سرمایه،ازعناصر عمده این 

چنان که مشهود است دراین راهبرد، البته . راهبردجدید است
اعمال فشارهایی سياسی و اقتصادی و حتی درنهایت اقدام های 

الکل نفی نمی شود بلکه تحت شرایط سخت گيرانه تر، نظامی ب
سنجيده تر والبته باتوافق مشترک و نسبی قطب ها درمد 

  .نظراست
درهرحال وخامت اوضاع درعراق که بيانگر به چالش طلبيده 
شدن  یکجانبه گری نومحافظه کاران حاکم برکاخ سفيد است، 

ان فوق حتی بحر. تغييراین سياست را اجتناب ناپذیر ساخته است
اگر نتواند در انتخابات پيش روی آمریکا سرنوشت بوش پسر را 
مشابه سرنوشت بوش پدر کند، درقالب نومحافظه کاران پيروزهم 

چنان که بوش در مناظره . که شده براه خود ادامه خواهد داد
اخيرخود خطاب به کری مدعی شد که من هم اکنون سياست 

  . بکارگرفته امپيشنهادی شما درمورد ایران را 
رویکرد دولت آمریکا به دیپلماسی فعال برای گشودن گره کور 
بحران اتمی ایران ومبادرت  به اقدام ها و فشارهای چند وجهی 
بين المللی، مستلزم جلب حمایت رقبائی است که با سياست 

  .یک جانبه گری هم خوان نيست
لس عالوه بربحران عراق و خأل حاصل از آن،  تسخير سنگرمج

هفتم و عقب رانده شدن هرچه بيشتر اصالح طلبان ازاهرم های 
قدرت توسط جناح والئی ونيزوجود ذخایرارزی وافزایش درآمد نفت، 
از عوامل دیگری بودند که در اقدام به تعليق پيمان سعد آباد توسط 

  . رژیم جمهوری اسالمی مؤثربودند
 است که ارزیابی زمامداران رژیم درپی بحران عراق آن بوده

. آمریکا بهيچ  وجه در شرایطی نيست که بتواند به ایران حمله کند
رفسنجانی بارها با تشبيه آمریکا به غول بزرگ خيالی ارزیابی فوق 

خاتمی نيز نه فقط  تلویحامسأله خروج از . را منعکس ساخته است
آژآنس را درصورت تداوم فشارها، مطرح ساخته است بلکه 

 که حتی اگر به بهای تحریم اقتصادی هم خاطرنشان ساخته است
تمام شود، رژیم ایران از تالش برای دست یابی به فن آوری عنی 

درواقع هدف جمهوری . سازی اورانيوم دست برنخواهد داشت
اسالمی باتوجه به خأل بين المللی ناشی از شکست یک جانبه 
گری آن است که همانند الگوی کره شمالی غرب را درمقابل عمل 

چنان که برخی از سردمداران به روشنی . انجام شده ای قرار دهد
مااکنون دانش هسته ای را بدست آورده "خاطرنشان ساخته اند، 

  ".ایم و جزو باشگاه های فنآوری هسته ای درجهان هستيم
گرچه دست یابی به فن آوری صلح آميزانرژی هسته ای 

ست و براساس معاهدات موجودبين المللی حق هرکشورعضوا
شماری از کشورهای پيشرفته جهانی چون فرانسه هم اکنون 
بخش مهمی ازنيازخود به  الکتریسته را ازطریق راکتورهای هسته 

امابی تردید تمرکزغير متعارف وبيش . ای بدست به می آورند

ازاندازه رژیم اسالمی حول این حوزه ، درشرایطی که سرمایه 
نابع فراوان نفت و گاز فاقد گذاری با چنين وسعتی  درکشوری با م

و این . توجيه اقتصادی است، برای هرکسی تأمل برانگيزاست
درشرایطی است که آشکارا حوزه های مهم اقتصادی وجوددارند که 

و همين مسأله است که به . در اولویت سرمایه گذاری قرار دارند
همراه روشدن برخی اقدامات پنهان نگهداشته شده و ماهيت 

نياد گرایانه و تروریستی رژیم اسالمی همه گان را به وعملکرد ب
" فنآوری صلح آميز"وجود اهداف نظامی درپشت شعار پوششی 

متقاعد ساخته و موجب شکل گيری اجماع جهانی عليه تالش 
  .های اتمی رژیم شده است

واقعيت آنست که وخامت بحران درسطوح منطقه ای و 
ها پيش جناح حاکم را باین جهانی و نيز اوضاع داخل کشور، ازمدت 

فکر انداخته است که می تواند با فسخ توافق قبلی راه دست یابی 
به سالح هسته ای راهموارساخته وآن را بعنوان عامل بازدارنده 
دربرابر تهدیدات روز افزون جهانی ازیکسو و تثبيت موقعيت بشدت 

. ردمتزلزل خود درنزد اکثریت بزرگ شهروندان ازسوی دیگر بکارگي
جمهوری اسالمی هرگزطعم شيرین جنگ عراق را بعنوان برکتی 

و اکنون که این . برای تثبيت حاکميت خویش فراموش نکرده است
رژیم،تمامی تالش های بيش از دودهه خود را درایجاد نسل دست 

بباد رفته می بيند و چالش "  مدینته النبی"آموزو انسان طراز 
برابر خود دارد، اميدواراست سرنوشت سازی را با نسل سوم در 

که با امنيتی و ميليتاریزه کردن فضای عمومی جامعه و با علم 
وازطریق تحریک عرق " بازدارندگی مؤثر"کردن سياست باصطالح 

ملی وسرکوب فراگير،موجودیت نظام را دربرابرتهدیدات درونی و 
  .بيرونی تثبيت کند

 که رژیم آن چه که باین روند خصلت پيچيده می دهد آنست
جاه طلبی خود برای دست یابی به اسلحه اتمی را با توجه به 
مقتضيات جهانی، تحت عنوان شعار خود کفائی در دست یابی به 
انرژی صلح آميزهسته ای زرورق پيچ کرده و مدعی است که قصد 

و این البته با توجه به قانونی بودن . ساختن بمب اتمی را ندارد
 صلح آميز بعنوان یک حق قابل دفاع فعاليت فن آوری هسته ای

برای هرکشوری، موجب بروز برخی آشفتگی ها درموضوع گيری 
وجود معيارهای دوگانه و . روشن نسبت به این بحران می شود

تبعيض آميزدربرخورد بااین مسأله توسط کشورهای بزرگ غربی و 
نيز اهداف آشکارا امپریاليستی آنان، بازهم برآشفتگی فوق می 

  .یدافزا
  بدیهی است که دراین رابطه قسم و آیه  خامنه ای که 
داشتن بمب اتمی راحرام اعالم کرد ومدعی شد که نظام اسالمی 
هرگز قصد دست یابی به سالح هسته ای راندارد،  تنها می تواند 

همه می دانند و می دانيم که شالوده والیت . ابلهان را بفریبد
 حفظ نظام بهرقيمتی ولو تعطيل مطلقه فقيه و حکم حکومتی برپایه

وبرهمين اساس . موازین دینی استوار است) موقتی(کردن 
اگرساختن و انبارکردن بمب اتمی دریک شب حرام اعالم می گردد، 
. درست بهمان دالیل می تواند دریک شب دیگر حالل اعالم شود

این فقط بستگی بآن دارد که مصلحت روز نظام چه اقتضائی داشته 
اصوال درکشوری مثل ایران که فاقد نهادهای دمکراتيک و باشد و

اثرگذارمردمی است، وهمه چيز درآن حول اقتدارمطلقه والیت فقيه 
می چرخد و چرخش سياست هم چون چرخش عمامه سر 
آخوندها سهل و آسان بنظرمی آید، دل بستن به چنين قول و 

ین ميان والبته درا. قرارها، چيزی بيش ازساده لوحی را می طلبد
مضحک تر ازهمه، یقه درانی ها و قول و قرارهای دولت مستعجل 
وسخت متزلزل خاتمی است که بارگ های برآمده وعده پای بندی 

عين !نظام به فعاليت های صلح آميز هسته ای را می دهد
رفتارگربه گرسنه ای که باهزارآیه و قسم می خواهد به توبباوراند 

  !.را نخواهد خوردکه گوشت موجود دربرابر خود 
درهرحال قرائن وشواهد متعددی حاکی ازآن است که درميان 
سران اصلی نظام، دست یابی به سالح اتمی به عنوان عامل 
اقتدارنظام و ایجادتوان بازدارندگی دربرابرتهاجم دشمن اتخاذ شده 

گرچه پيش برد این سياست توسط رژیم تا اطالع ثانوی . است
 مشی فنآوری صلح آميز هسته ای باهدف بصورت خزنده و درقالب

. تأمين سيکل کامل غنی سازی اورانيوم بسته بندی شده است
عالوه برآن استراتژی فوق انعطاف پذیربوده ومتناسب با شدت و 

  ضعف فشارهای جهانی می توانددستخوش افت و خيزشده و 
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و حتی می توان اشکال تاکتيکی بيشماری را بخود بگيرد 
گفت همانطور که جمهوری اسالمی در رصد لحظه های مناسب 
برای انجام تهاجم ورزیده است، بهمان اندازه واجد هنز نوشيدن 
. جام زهروعقب نشينی بهنگام وجود تهدیدهای واقعی است

بکارگيری فرمول بندی های چند پهلو و چند مضمونه توسط رژیم، 
  *.5چنين احتماالتی استنيز نشانه ای ازدرنظرگرفتن 

رئوس اصلی نکات مطرح شده را می توان درمحورهای زیر 
  :خالصه کرد
  :الف

غرب و بویژه دولت آمریکا مصمم است که ازتسليح جمهوری -
وحول این . اسالمی به سالح اتمی بهرقيمت ممانعت به عمل آورد
قبضه کامل . هدف یک اجماع عمومی درحال شکل گيری است

ماميت خواهان درجمهوری اسالمی،افزایش تروریسم قدرت توسط ت
و تنش های موجود درجهان زمينه حصول چنين اجماعی را فراهم 

  .   آورده است
قدرت های بزرگ با درس گيری از شکست و ناکامی -

سناریوی تهاجم به عراق، گزینه دیپلماسی فعال، حصول اجماع 
 بعنوان جهانی حول بحران اتمی و ترکيب شکالت و شالق را

گرچه رقابت قطب ها . فازنخست استراتژی خود بکارخواهند گرفت
بایکدیگر هم چنان وجود خواهد داشت، اما دولت آمریکا وطبقه 
سياسی حاکم آن باتوجه به تجربه منفی عراق دریافته است که 
انحصار منافع عظيم نفتی و بازار خاورميانه لقمه ای نيست که به 

الجرم باید بخشی از کيک فوق را به .دهدتنهائی بتواند قورتش ب
  . رقبا ی خود بدهد

اگرفازفوق به نتيجه مطلوب نرسد، استفاده ازفشارهای -
اقتصادی و سپس نظامی  بصورت بمباران برای نابودی تأسيسات 
هسته ای و فلج کردن صدورنفت ازدریا و زمين ونابودی زیرساخت 

اقدامات سياسی و ها و خطوط عمده اقتصادی، بهمراه پاره ای 
چنين کاری حتی اگردرمعيت کشورهای . نظامی دیگر محتمل است

  . دیگر صورت نگيرد، با سکوت حمایت آميز آنان هم راه خواهدشد
اصل سناریوی فوق مستقل از این یا آن جناح بندی آمریکا 

گرچه . خطوط استراتژی مشترک هردوجناح را تشکيل می دهد
ت می تواند درریتم و آهنگ مراحل حضوراین یا آن جناح در قدر

  .مؤثرباشد
  :ب
جمهوری اسالمی استراتژی دست یابی به سالح هسته -

  .ای را بعنوان ابزاری برای تداوم حيات روبافول خود برگزیده است
آنرا درپوشش شعارهای اقتدارملی و تکنولوژی، امنيت و -

. هداستقالل ودرقالب اهداف صلح آميزبه خورد مردم و جهان می د
ولی درواقعيت امر، بااین کارخود استقالل و موجودیت کشوروتمام 
هست و نيست آن را درمعرض یورش و تطاول قدرت های بزرگ 

واین سياست البته با توجه به ماهيت . جهانی قرارداده است
واپسگرایانه وجنایت کارانه این نظام که تالش می کند سرنوشت 

شور گره بزند، امرعجيبی خود را باسرنوشت مردم و سرنوشت ک
ودرعين جنایت کارانه بودن اوج پوسيدگی و ضعف یک . نيست

  .حکومت را بيان می کند
 الجرم هموارساختن مسير دست یابی به آزادی واستقالل -

وتؤسعه و عدالت جزبابيرون آوردن غده جمهوری اسالمی ناممکن 
درنگ امری که امروزه بيش ازهرزمان دیگری بعنوان ضرورتی .است

  .ناپذیر دربرابر مردم قرار گرفته است
 و اما این مهم تنها می تواند بدست خود مردم و با همت -

تجربه عراق نشان داده است که دمکراسی کاالی . آنان صورت گيرد
وارداتی نيست و نمی تواند درکوله پشتی سربازان مهاجم وارد 

وس عالوه برآن اکنون باهویداشدن پرخر. کشوردیگری بشود
اززیرقبا، همه می دانند که شرکت های فرامليتی با گسيل این 

  . بوده اند"  مقدسی"سربازان دنبال چه هدف های 
 بی تردید برای هرنيروی دموکرات و بشردوستی تالش برای -

پيش برد سياست خلع سالح عمومی دارندگان سالح های کشتار 
روغلطيدن به جمعی، مقابله با ميليتاریسم ونجات سياره ما از ف

ورطه بربریت، هم درقالب درندگی وکشتاری که شاهدش هستيم 
و هم درقالب فقروفالکت برآمده ازاختصاص منابع  توليدی به هزینه 
های سرسام آور نظامی،  بعنوان خط راهنما کالم نخست را 

وبهمان اندازه که دارندگان انحصاری این سالح . تشکيل می دهد
رهای فاقد آن برای دست یابی به این محکوم هستند، تالش کشو

ودراین راستا هيچ رقابت وخصومت منطقه . سالح نيز محکوم است
  .ای و فرامنطقه ای نمی تواند توجيه کننده اشاعه این سالح باشد

ازسوی دیگرنتایج فاجعه بار  تجربه مداخله نظامی و نيز -
و بویژه تحریم اقتصادی فراگيروکوروغيرهدفمند را در موارد متعدد 

تجربه نشان داده است ک . درمورد عراق همه شاهد بوده ایم
تحریم های اقتصادی و مداخالت نظامی قبل از هرچيزعمال باتقویت 
نيروهای مستبد وواپسگرا مردم را خانه خراب کرده و برای 

درواقع  همانطور . دمکراسی همچون سم مهلکی بشمار می رود
ای اتمی خویش مواضع که جمهوری اسالمی با جاه طلبی ه

نيروهای افراطی وکسانی  چون بوش را تقویت می کند و فضای 
مناسبی را برای آن ها جهت حقانيت بخشيدن به سياست های 
مداخله  گرانه و ميليتاریزه کردن فضای بين المللی فراهم می 
سازد، بهمان اندازه سياست های ميليتاریستی، تحریم های کور و 

سياست های مداخله جویانه آمریکا و دول دیگر با همه جانبه و دیگر
دوقطبی کردن فضای جهان و جوامع مورد تهدید، موجب تقویت 

*. 6مواضع این گونه حکومت های ارتجاعی و سرکوبگر می شود
درحقيقت تحریم اقتصادی درحکم آتش زدن درختان جنگل برای 

  .دست یابی به شکاراست
ه خطوط  پایه برای جهت باتوجه به مؤلفه های فوق به مثاب

گيری اصولی، انسانی و صلح جویانه الزم است که نيروهای 
سوسياليست و دمکرات  مواضع و اقدامات خود را درسه محورزیرین 

  :متمرکز سازند
افشاء همه جانبه هدف ها و عواقب سياست خانمان برانداز -

ای جمهوری اسالمی و ممانعت اربهره برداری رژیم ازبحران اتمی بر
  . تثبيت حاکميت خود

 مخالفت با هرگونه مداخله نظامی و تحریم های کورو -
فراگيراقتصادی وتالش برای جایگزین شدن آن ها با فشارهای 
سياسی هدفمند و معطوف به حمایت ازدمکراسی و دفاع ازحقوق 

درعين حال اپوزیسيون باید با آن  . بشرومبارزات و مطالبات مردم
مالت کشورهای غربی با رژیم جمهوری گونه کمک ها و معا

اسالمی که موجب تقویت بنيه نظامی و اقتصادی و یاسياسی 
  .  حکومت اسالمی می گردند، بطورفعال مخالفت کند

بی تردید اپوزیسيون دمکرات و نيروهای مترقی می توانند با 
سازماندهی آکسيون ها و اقدامات تبليغی و ترویجی گسترده و 

جنبش ها، نيروها و نهادهای مترقی و صلح دوست درهم پيوندی با 
داخل وخارج کشوربه افشاء رژیم وماهيت اقدامات دول مداخله 

  .گربپردازند
            
  13.10.2004        -         22.7.83  

  
   -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ---  

  :پانویس 
  
  انتشارگزارشاتی درباره مذاکرات اسرائيل وآمریکا درباره-*1

بررسی مشترک سناریوی حمله به تأسيات اتمی ایران وموافقت با 
ارسال و یا فروش بمب های هوشمند وضد بتن، بخشی از تالش 
های آمریکا درمورد تدارک مقابله با پروژه های اتمی رژیم حاکم بر 

  .ایران را تشکيل می دهد
درحالی که اخرین سطور این نوشته تکميل می شد، *2

ی ها تالش های تازه اروپا برای تدوین طرحی درتلکس خبرگزار
که دراین جا مجال بررسی آن وجود .درهمين راستا منتشرکردید

  .ندارد
بی تردید،هنوزنمی توان ازچنين توافقی حول خطوط و *3

آنچه . راستاهای اصلی نظم مبتنی برچند قطب سخن به ميان آورد
ندی است که درشرایط کنونی مطرح است،اوال شکل گيری چينن رو

و ثانيا آنچه هم که صورت می پذیر موردی و تحميل شده است و 
جناح نومحافظه . بهمراه چانه زنی ها و رقابت های تنگاتنگ
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  !و ديگر هيچ... ی نظامی  حمله... سالح اتمی 

  
  ا شالگونیگفتگو با محمد رض       

   
   )  "ديدگاه "  ز سايت  ا   (» مجيد خوشدل«    
   
آقای شالگونی، ممنونم که دعوتم را برای این گفتگو     -

  .قبول کردید
من هم از شما تشکر می کنم که این ُفرصت گفتگو را به من     ·

  . دادید
به : اجازه دهيد گفتگویمان را با این پرسش شروع کنيم  -

های   دستيابی جمهوری اسالمی به سالحی نظر شما پروژه
اتمی چه اندازه واقعی است و چه مقدار محصول تبليغات 

ی دست راستی ایاالت  غرب، به خصوص هيأت حاکمه
  . ها متحده و ال بی قدرتمند اسرائيلی

  
تری  برای اظهار نظر دقيق به این سؤال باید اطالعات مشخص   -

ات در کشوری مثل ایران، آن دستيابی به این اطالع. داشته باشيم
البته در . هم در رابطه با سالح اتمی، کار بسيار مشکلی است

های  طور است، زیرا پروژه کشورهای دیگر هم تا حدودی همين
هر چند که در . روند اتمی جزو مسایل فوق سری به شمار می

منتهی . ای ایران همه چيز سری است، چه رسد به مسایل هسته
کنم  اهدی که سالها شاهدش هستيم من فکر میاز قراین و شو

تردیدی نيست که جمهوری اسالمی به دنبال طرحی است که 
از طرف دیگر باید توجه داشت . حتمًا به سالح اتمی دست پيدا کند

که برای رهبران امریکا و مخصوصًا دولت بوش مهم نيست که ایران 
های  ها طرح مهم این است که آن. چنين طرحی دارد یا نه

دیدیم که آنها در عراق و در . تری دارند برای کنترل منطقه وسيع
  ... اند و  مناطق دیگر چه کرده

اجازه دهيد برای داشتن یا نداشتِن سالح اتمی جمهوری   -
رژیم نامتعارف جمهوری . اسالمی تأمل بيشتری کنيم

های کالن و  ی پروژه  سال گذشته در حوزه25اسالمی در 
های دراز مدت، تنها در بخش  گذاری  سرمایهریزی و برنامه

آیا دوراندیشٍی ميلياردها دالر بودجه . تبليغی موفق بوده
ی انرژی غيرنفتی، با ماهيت این رژیم خوانایی  برای تهيه

  دارد؟ 
به نظر من طرحی که جمهوری اسالمی دارد، همان رژیمی که    -

ن رژیم دارند، و ذهنيتی که رهبران ای» دولت نامتعارف«گویيد  می
حال این محاسبه درست یا غلط . دست یافتن به سالح اتمی است

ای  کنم اینها چنين برنامه ولی من فکر می. باشد بحث دیگری است
 طلبی آنهاست که بتوانند از این طریق موقعيت  دارند و این از جاه

شان را تا حدودی  خود را تحکيم کنند و به اصطالح وضعيت بحرانی
گویيد اساسًا در ایران  طور هم که شما می همان. ندکاهش ده

مسئله انرژی غيرنفتی تاکنون مسئله مهمی نبوده که اینها به 
اّما از نظر منافع . معناست دنبال آن باشند، از نظر اقتصادی هم بی

خوِد رژیم، رژیم نا به هنگامی که مثل بختک روی سر مردم افتاده، 
  . کامًال قابل فهم است

قل در صورت مسئله بپذیریم که جمهوری اسالمی در حدا  -
در این . های اتمی است چند قدمی دستيابی به سالح

باری از  وضعيت، جهاِن امروز باید منتظر چه پيامدهای فاجعه
الّله «شان نوشته شده  موشکهای اتمی باشد که روی

  ؟ »اکبر
 کنيد تا حدودی یک کنم موضوعی که شما مطرح می من فکر می  -

ماجرا عبارت از این واقعيت است که در . گيرد نکته را نادیده می
جمهوری اسالمی نه تنها سالح اتمی، بلکه هر نوع سالح دیگری 
که برای کنترل مردم به کار گرفته شود خطرناک است، قبل از همه 

تهدید «کنم موضوِع  اّما من فکر می. برای مردم ایران خطرناک است
گویند  طور که می ی غير واقعی است و آنتا حدود» اتمی ایران

. های اتمی است، من موافق آن نيستم جهان در خطر چنين سالح
اندازد و آنجا را در  ی ما را به خطر می آن چيزی که در واقع منطقه
درعين . گری امریکاست دارد سلطه حالت جنگ زدگی نگاه می

ا در حالی که اصوًال جمهوری اسالمی دليل اصلی حضور امریک
کنم که باید به هر دو طرف قضيه توجه  من فکر می. منطقه است

های اتمی ایران،  گونه بياندیشيم که از طرف سالح کنيم، و اگر این
خطری برای صلح جهانی است، چنين چيزی تا حدودی قضيه را یک 

  .کند جانبه می
البته من در نظر دارم که به هر دو طرف مسئله توجه     -

دهم که هر طرف را مستقل از هم  يح میولی ترج. کنم
پردازیم به ضلِع دوم مثلِث  می. مورد بررسی قرار دهيم

 سال گذشته مخالفين جمهوری اسالمی 25در . گفتگویمان
اند که  تقریبًا تمام راههای مبارزه و سرنگونی را تجربه کرده

حتا در مواردی که رژیم اسالمی . نتيجه کماکان یکسان بوده
هایی بوده، دوباره جبران مافات کرده  نشينی عقبمجبور به 

ی آشيل جمهوری اسالمی، دخالت  ظاهرًا پاشنه. است
. ی امریکاست دولتهای غربی به خصوص ایاالت متحده

  . پذیر است سرنگونی رژیم اسالمی تنها از این طریق امکان
آقای شالگونی این چند سطر دکترین سياسی برخی از 

 در داخل ایران   ی در خارج، و حتانيروهای سياسی ایران
  کنيد؟ شما در این باره چه فکر می. است

  
گوئيد متأسفانه این گرایش حتا در داخل  طوری که شما می آن   -

های سياسی قوی  ایران، و در ميان بعضی از جریانها و گرایش
اّما باید به یاد داشته . است، ولی این نظر بسيار خطرناکی است

ی راههای مقابله با این  لفان جمهوری اسالمی همهباشيم که مخا
حقيقت عبارت از این است که اپوزسيونی . اند رژیم را آزمایش نکرده

های  که در مقابل این رژیم وجود داشته تالش نکرده تا از حرکت
هایی که واقعًا وجود داشته به حد کافی بهره  مردمی و حرکت

هایی برای  ان رژیم طرحواقعيت این است که مخالف. برداری کند
و خيلی توجه ندارند . اند خود دارند و هميشه هم آن را دنبال کرده

های مردمی که وجود دارد چه الزاماتی را  که مردم و حرکت
حتا من به . طلبد تا به یک جریان نيرومنِد برانداز تبدیل شود می

ها هم این  عنوان یک فرِد طرفدار سوسياليزم معتقدم که حتا چپ
این همه حرکتهای کارگران و زحمتکشان در ایران . اند کار را نکرده

برند  است، بيش از هشتاد درصد مردم ایران در وضعيتی به سر می
در چنين . شان را تأمين کنند که قادر نيستند امروز به فردای زندگی

گویم، چه کار و توجهی  ها، خودمان را می شرایطی، مثًال چپ
  . ارزاتی که هر چند پراکنده، ولی وجود داردایم به این مب کرده

یک عده در داخل کشور . مخالفاِن دیگر که جای خود را دارند 
خوانند و تسبيه   دعا می طور اند، یا در داخل، همين نشسته

اینها توجه ندارند که رژیم غاصب . اندازند که رژیم سرنگون شود می
در نتيجه عملکرد برخی و ویرانگر و خونریزی که بر سر ما نازل شده 

اند، و در واقع  ای است که آن را روی کار آورده از نيروهای سياسی
  ...اند ی جنایاتی است که آنها قبًال داشته در نيتجه

  
  . تر صحبت کنيد اگر امکان دارد واضح  -
  
گویم، بعضی از نيروهایی که با آنها  طلبان و دیگران را می سلطنت  -

اّما ماجرا عبارت از این است که مگر . اند به نحوی همکاری کرده
ی  شود خاک یک کشور را به توبره کشيد، آن هم به وسيله می

که عراق را از  دیدید برای این. شان روشن است نيروهایی که پرونده
دست صدام نجات دهند چطور همه چيز عراق را نابود کردند و اصًال 

خواهم  می.  باشدای داشته معلوم نيست که آن کشور چه آینده
بگویم اصًال جنایتکارانه است که اگر بخواهيد در کشوری 

ی مداخالت امپریاليستها  برپا کنيد آن هم به وسيله» دموکراسی«
  . ای دارند که منافع تعریف شده و اعالم شده

  
را مورد » مردم«در اظهار نظرتان فاکتور ! آقای شالگونی  -

با مبارزاتشان » مردم«که  با گفتن این. دهيد تأکيد قرار می
ی  رژیم را سرنگون خواهند کرد، مردمی که تجربه

ای که  اند، جامعه های مستقل و غيردولتی را نداشته تشکل
  ای  در بيست و پنج سال گذشته مدام سرکوب شده، جامعه
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  گفتگو با محمد رضا شالگونی            
  
  

آشنا نبوده، و » حزب«کارکرد که اصوًال با مفهوم و کاربرد و 
ای که در یک ساختار اجتماعی، سياسِی  در یک کالم جامعه

همه » مردم«استبدادی، مذهبی رشد کرده، آیا گفتن اینکه 
کارها را خواهند کرد، صرفٌا یک شعار سياسی و یا رفع 

  مسئوليت سياسی نيست؟ 
  
ی انقالب  ربهمثًال به خود تج. اوًال به تجربه برگردیم رفيق عزیزم  -

 سال قبل در ایران حزب و اتحادیه وجود داشت؟ یا 25مگر . ایران
شد؟ همين برهوت استبداد همان  اصًال کتاب و نشریه منتشر می

ی  موقع هم وجود داشت ـ البته استبداد و سرکوب مدنی در دوره
گيرتر شده است ـ و از جهاتی  جمهوری اسالمی بيشتر و همه

مثًال . تر بود تر و خشن تر و یکنواخت»ونومم«سرکوب سياسی حتا 
از این نظر نگاه کنيد که الاقل در داخل این رژیم دعواهایی بين 

شان اختالفاتی است که دیگران  خودشان است، در پارلمان کذایی
یابند که  دهند در می از ميان فحش و ناسزاهایی که آنها به هم می

 ریاضی رئيس ی شاه، آقای مهندس در دوره. مسئله چيست
ی دست نمایندگان را به  ایشان با اشاره. مجلس شورای ملی بود

شد، چرا  کرد و همه چيز هم تصویب می ها دعوت می پذیرش الیحه
خب، در آنجا چطور شد که . شد که همه چيز به دربار ختم می

مردم حرکت کردند؟ در صورتی که غالب قدرتهای جهانی پشتيبان 
های جهانی، دیدید که مردم  رغم آن حمایت علیاّما . آن رژیم بودند

  . برخاستند و آن رژیم را برانداختند
  
هایی از آن را به  ی آن انقالبی که شما بخش اّما تجربه  -

درستی اشاره کردید، اتفاقًا از دِل همان کمبوِدهای تجربی 
مردم و نيروهای سياسی ـ و البته فاکتورهایی دیگرـ به 

باری که   شد و به وضعيت اسفجمهوری اسالمی ختم
امروز درگير آن هستيم، و این همه در صورتی است که به 

های مدنی دراین رژیم شدت بيشتری  قول خودتان سرکوب
ی آن دستاوردهای مثبت گذشته، یکی پس  پيدا کرده و همه

  . از دیگری نابود شده است
  
انند تو ولی توجه داشته باشيد که اوًال مردم می. مسلم است  -

بله مردم . رژیم را براندازند یا نه؟ اّول، صحبِت براندازی است
توانم خيلی از کشورها را نام  اگر مجال باشد من می. توانند می

منتهی آیا این . اند ها را برانداخته ببرم که مردم بلند شده و رژیم
در . رسد، این یک بحث دیگری است حرکت به دموکراسی می

توانند این کار را بکنند،  ا دست خالی هم میدنيای امروز مردم ب
شان به  البته توجه من بيشتر متوجه کسانی است که دست

ی مردم  ولی در حال حاضر منظور من همه. رسد شان نمی دهان
این مردم با اینکه ممکن است منافع متفاوت و گاهی منافع . است

شترک، توانند با خواستها و مطالبات م متضادی داشته باشند، می
یعنی . خودشان را متشکل کنند و روی پای خود بایستند

 بگيرد که ما شاهد  ی ایران شکل های وسيعی در جامعه سنگربندی
رغم تمام  مثًال جنبش زنان ایران، علی. گيری آنها هستيم شکل

. های زنان در تمام دنياست ترین جنبش ها، یکی از پر نفس سرکوب
های زیر ستم،  های مليت جنبشهای کارگران را داریم،  جنبش

آن چيزی که نيروهای سياسی و . جنبش جوانان را داریم
های مخالف رژیم باید  توليدگنندگان فکر و سازماندهندگان حرکت
ها را دریابند و با اتصال  توجه کنند این است که نيازهای این حرکت
  . آنها به هم، جریان نيرومندی را بوجود آورند

 چيزی که اعتراضات را تبدیل به یک جریان  آن1357در سال  
نيرومند کرد، نهادی بود که در اپوزیسيون مذهبی وجود داشت، 

حاال نيروهای طرفدار . یعنی بخشی از روحانيت مخالف رژیم
آنهایی که الاقل طرفدار چند . دموکراسی باید این کار انجام دهند
نت البته در کشوری که س. گانگی سياسی در جامعه هستند

. دموکراسی ندارد با یک سوت زدن دموکراسی شکل نخواهد گرفت
    .ما برای آن باید کار کنيم

ی امریکا  ضلع سوم مثلث گفتگویمان به ایاالت متحده  -
ی نئوليبراليست امریکا، به  هيأت حاکمه. اختصاص دارد

ها از اولين روزهای به  همراهی ال بی قدرتمند اسرائيلی
ش به جمهوری اسالمی اعالن جنگ قدرت رسيدن جرج بو

عملکرد اجتماعی و دیدگاه سياسی این طيف ثابت . اند داده
. کرده که ادعای فوق صرفًا یک شعار انتخاباتی نبوده است

  کنيد؟  شما راجع به این موضوع چه فکر می
  
کنم که آنها طرح خيلی روشنی برای کنترل  من هم فکر می  -

ای است  ه اساسٌا آن منابع در منطقهانحصاری منابع انرژی جهان، ک
. ایران در این منطقه نقش کليدی دارد. که ما در آن هستيم دارند

ها که شرکت   صرف نظر از اینکه طبق آخرین محاسبات و تخمين
چندی پيش منتشر کرد، بعد از عربستان سعودی، ایران » ِشل«

 در جای بيشترین ذخایر نفتی را در جهان داراست، ذخایر گاز ایران
از طرف دیگر و از نقطه نظر استراتژیک، ایران یک پایش در . خودش

خوب طبيعی است که . فارس خزر است و پای دیگرش در خليج
بنابراین برای کنترل منابع . ایران یک کشور استثنایی باید باشد
شان را در شرق دور و  ها رقبای انرژی جهان، و برای اینکه امریکایی

ند احتياج دارند که کنترل انحصاری بر این منابع عظيم اروپا کنار بزن
مخصوصًا باندی که جرج بوش نماینده آن است، . داشته باشند

مثًال . کنند هایی که منافع ویژه خودشان را دنبال می»نفتی«یعنی 
دیدید که چگونه تروریسم را رها کردند و » تروریسم«در جنگ عليه 

کنم مستقل از  من فکر می. گيرندرفتند تا کنترل عراق را به دست 
هایی دارد و چه  اینکه در ایران، جمهوری اسالمی چه برنامه

هایشان را در منطقه دنبال  ها اصرار دارند تا طرح کند، امریکایی می
اند و با مشکالتی  حال اگر آنها در باتالق عراق گرفتار شده. کنند

دليل همين کنند، حتا ممکن است درست به  دست و پنجه نرم می
  ...مشکالت، در ایران هم مداخله کنند

  
ی جالبی اشاره کردید که تاکنون از ذهن بسياری  به نکته  -

  . از نيروهای اپوزسيون به دور مانده است
  
وقتی نتوانست » نيکسون«اگر یادتان باشد در جنگ ویتنام   -

جنبش آزادیبخش مردم ویتنام را کنترل کند، جنگ را به کامبوج 
به عبارت دیگر امکان دارد برای کنترل عراق، به ایران و . یت کردهدا

کنم این طرح،  به هر حال من فکر نمی. حتا به سوریه حمله کنند
هر . طرحی باشد که ضرورتًا از جمهوری اسالمی برخاسته باشد
کند تا  چند جمهوری اسالمی از این ماجراها سوءاستفاده می

همچنان .  جنایتکارانه تقویت کندخودش را تثبيت کند، و خودش را
  . که جمهوری اسالمی حضور امریکا در منطقه را تقویت کرده است

  
خواهان در امریکا، حزب  آلترناتيوسياسی جمهوری  -

اینها که هنوز در . است» جان کری«دموکرات به رهبری 
اپوزسيون هستند چندی قبل مذاکراتی داشتند با 

شود که  ظاهرًا گفته میفرستادگان جمهوری اسالمی، و 
پوشی  قول و قرارهایی گذاشته شده مبنی بر چشم

ای جمهوری  ی هسته ها بر بخشی از برنامه دموکرات
آیا جهان امروز، و مشخصًا ! آقای شالگونی. اسالمی

نيروهای سياسی ایران با یک تناقض سياسی دست به 
خواهان جنگ طلب که تاکنون  گریبانند؟ از یک طرف جمهوری

اند و از  ی خاورميانه تحميل کرده و جنگ خونين را به منطقهد
هایی که قرار است بر پروژه اتمی »دموکرات«طرف دیگر 

  پوشی کنند؟  جمهوری اسالمی چشم
  
ی  ها بر سر کار بيایند پروژه کنم اگر دموکرات من فکر نمی  -

نه تنها آنها، بلکه اروپا . ای جمهوری اسالمی را تحمل کنند هسته
چرا که اروپا و امریکا، . م چنين چيزی را تحمل نخواهد کرده

ای را غيرقابل تحمل  جمهوری اسالمی مسلح به سالح هسته
کنم حتا برای مردم ایران هم چنين  و من فکر می. خواهند یافت

شما توجه کنيد در کشوری که حتا . چيزی نباید قابل تحمل باشد
تمی یک نيروگاه چه سيل و زلزله آمار روشنی ندارد، َنشت ا

ها هم  متأسفانه بعضی. تواند برای مردم به بار آورد مصيبتی را می
  گویند که حق ایران است که به  ی ناسيوناليستی می به شيوه
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  گفتگو با محمد رضا شالگونی                  
  
  

گویند هر ملتی حق دارد که در  آنها می. سالح اتمی مجهز باشد
که این تفکر ! خواهد داشته باشد ر چه میخاک و سرزمين خود ه

  . هایی را که به بار خواهد آورد مصيبت
توانم بگویم که در جناحهای مختلف هيأت  به هر حال من می 

کنم که جمهوری اسالمی  ی امریکا و هم در اروپا، فکر نمی حاکمه
طور که دیدید در  همان. مسلح به سالح اتمی قابل تحمل باشد

به اتفاق آرا رأی ] المللی انرژی اتمی آژانس بين[ ”IAEA“نشست 
  . دادند تا جمهوری اسالمی را نمد مالی کنند

  
آخرین آمار منتشره در امریکا حکایت از پيشی گرفتن   -

در صورت پيروزی . خواهان بر حریف دموکرات دارد جمهوری
ی اول ریاست  خواهان آیا سنایوری ناتمام دوره جمهوری

ی نظامی به ایران تکميل  ی حملهجمهوری بوش، یعن
  خواهد شد؟ 

  
خواهان و دموکراتها آنقدرها  توجه داشته باشيد که جمهوری  -

کنم انتخاب جرج بوش  من فکر نمی. ای با هم ندارند تفاوتهای برنامه
اّما باید به این . کند احتمال حمله به ایران را بيشتر یا کمتر می

تر از ایران،  ، کشوری کوچکمسئله توجه داشت که در کشور عراق
تر از ایران، امریکا با این همه مشکالت  و به جهات سياسی ساده 

ها  این. عدیده درگير بوده و نتوانسته مسایل آنجا را رتق و فتق کند
  ... همه حکایت از شکست امریکا در منطقه است

  
  شکست امریکا؟ حتا شکست نظامی؟  -
  
ور من نيست، بلکه شکست نه، شکست نظامی امریکا منظ    ·

اّما اینکه آیا امریکا به جمهوری اسالمی . سياسی امریک است 
حمله خواهد شد یا نه ـ حتا نه به صورت اشغال نظامی و یک جنگ 

. ی هوایی با هواپيماها و امثالهم تمام عيار، بلکه به صورت حمله
این امکان وجود . کنم چنين چيزی خيلی محتمل است من فکر می

د که پس از ماه نوامبر، امریکا یا اسرائيل دست به چنين اقدامی دار
دانيد شواهد و قرائن وقوع چنين موضوعی  طور که می بزنند و همان

  . خيلی زیاد است
  
درصورت حمله . به گفتگویمان عينيت بيشتری بدهيم  -

نظامی به ایران، صرف نظر از شکل آن، کالسيک بودن یا 
 چه واکنش اجتماعی روبرو موضعی بودِن آن، ما به

  شویم؟  می
  
کنم که چنين رویدادی قطعًا وضعيت مردم را در مقابل  من فکر می  -

ای، رژیم  در صورت احتماِل چنين حمله. کند رژیم تضعيف می
ی اینکه زیر حمله قرار گرفته، حتا احساسات  تواند به بهانه می

  . ناسيوناليستی مردم را برای مدتی تحریک کند
کنند به کمک امریکا  ای فکر می باه محضی است که عدهاشت
فقط . شود کشورشان را از دست جمهوری اسالمی نجات داد می

توانند خودشان را از چنگ این هيوالی  مردم ایران هستند که می
    .وحشت نجات دهند

   
 آقای شالگونی من دریک کار شبه آماری که مدتی قبل   -

جه رسيدم که تعداد زیادی از انجام داده بودم به این نتي
ی نظامی امریکا به ایران استقبال  مردم ایران از حمله

تجربه  کنيد در مورد اظهار نظرتان، آیا فکر نمی. خواهند کرد
های  تاریخی در کشور ما نشان داده که هر گاه دولت

مرکزی ضعيف شده باشند مردم به خيابانها ریخته و شعار 
  اند؟ سرنگونی داده

  
ی امریکا به ایران  ای که گفتيد غالب ایرانيان از حمله وًال نکتها  -

  ... کنند استقبال می
  

  ... من گفتم درصد زیادی از مردم  -
  
. کنم چنين نگرشی وجود دارد من فکر می. بله، درصد زیادی    ·

متأسفانه در هر کشور استبداد زده مردم با نيروی منفی حرکت 
 قابل فهم است، هر چند بگویيد که این مسئله کامًال. کنند می

رها شدن از دست این استبداد جهنمی هميشه . نادرست است
توجه کنيد ایرانيها برای رها شدن از استبداد . مسئله است

حاال در اینجا هم . پادشاهی به جهنم جمهوری اسالمی افتادند
مردم کشوری که آن کودتای . ممکن است این مسئله صادق باشد

ی   بيست و هشت مرداد را فراموش نکرده بود در نيتجهامریکایی
اند که در بين تمام  استبداد جمهوری اسالمی به وضعيتی افتاده

کشورهای منطقه، نادرترین کشوری است که با امریکا خصومتی 
هایی  بينی ها خوش کنيد بعضی طور که اشاره می ندارد و همان

  . دارند
کند  یکا دولت مرکزی را تضعيف میی نظامی امر اّما اینکه آیا حمله

حمله اگر براندازانه نباشد، یعنی . یا نه، سؤال بسيار مهمی است
طوری که در عراق بود، و در اینجا سؤال این است که آیا امریکا  آن
ضر بزند، و آیا جمهوری تواند دست به چنين اقدامی در حال حا می

من اصًال (تواند مقاومتی را سازمان دهد یا نه  اسالمی می
تواند ایستادگی کند یا نه، و ممکن  گویم جمهوری اسالمی می نمی

تمام ) است شبيه صدام مثل یک مقوای کاغذی به سرعت فرو ریزد
ولی اگر حمله هوایی به مراکز نظامی، . اینها جای پرسش است

 نفتی و یا نيروگاههای جمهوری اسالمی باشد ممکن های پایانه
. اش کند است نه تنها دولت مرکزی را تضعيف نکند بلکه تقویت

ی نود  دانيد حمالت هوایی به عراق در اوایل دهه طور که می همان
ميالدی، که آسمان آن کشور در اختيار نيروهای امریکایی و 

 کرد و پس از آن بود انگليسی بود، صدام را در مقابل مردم تقویت
من . که او چه کشتار وسيعی در سرکوب مخالفان به راه انداخت

     .کنم چنين چيزی ممکن است در ایران هم اتفاق بيفتد فکر می
    
ای برای مردم ایران در  تر شما تفاوِت عمده  البته پيش  -

کنم  به هر حال، من فکر می. منطقه قایل شده بودید
ی  از تجربه) طيف چپ و راست(نی نيروهای سياسی ایرا
عراقی که قرار بود در یک جنگ . اند عراق سرسری گذشته

 روزه تکليف دیکتاتور را روشن کنند، آن جنگ پس از یک 20
دفاع و  سال و نيم و با کشته شد ن هزاران تن از مردم بی

طرفهای درگير، با قدرتمند شدن دایناسورهایی شبيه 
از مدنيت عراق چيزی باقی . دمقتداصدر هنوز ادامه دار

گری این شهامت را دارد که پایان جنگ  نمانده و کمتر تحليل
در صورت تکرار سناریوی : سؤال من اّما. بينی کند را پيش

عراق در مورد ایران ما شاهد چه فعل و انفعاالت اجتماعی 
ٍ من به طور مشخص به  در ایران خواهيم بود؟ پرسش

  . ای تأکيد دارد هعوارض اجتماعی چنين حمل
  
کنم مشابه همان چيزی خواهد بود که در عراق  من فکر می  -

اّما اگر شاهد بمباران هوایی، مثًال به نيروگاههای ایران . بينيم می
دانيد در اثر  می. باشيم، تقریبًا اقتصاد ایران خواهد خوابيد

، 91طور بمبارانهای سال  بمبارانهایی که در کشور عراق شد، همين
تقریبٌا سيستم پاالیش و تصفيه آب و سيستم اکوی شهرهای 
. بزرگ مختل شد و تمام بيماریها و مشکالت مردم ناشی از آن بود

کشوری مثل ایران کشوری صنعتی است و بخش بزرگی از مردم 
کنند، حتا در روستاها هم بسياری از وسایل  در شهرها زندگی می
 حتا اگر هدف بمبارانها به عبارت دیگر. کنند مدرن استفاده می

نيروگاههای ایران باشد، باید پرسيد که چه بر سر این ملِت هتفاد 
باید توجه کنيد که وضعيت کشور ما از جهاتی . ميليونی خواهد آمد

بنابر این از لحاظ . تر است تر و متنوع تر، مدرن از کشور عراق پيچيده
که پاالیشگاه این توجه را هم داشته باشيد . تمّدنی شکننده است

ترین و بزرگترین پاالیشگاه منطقه است را هنوز  آبادان که قدیمی
اندازی کنند و ایران همچنان  بعد از سالها نتوانسته تعمير و راه

  . کند اش را از کشورهای دیگر وارد می مصرف بنزین
تری  موارد پيچيده. ای بود که به آنها اشاره کردم ها موارد ساده این

 از جمله اینکه ممکن است امریکا در پی این باشد که مد نظر است
  طور که این روزها مسئله  همان. گرایش تجزیه را در کشور دامن زند
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  گفتگو با محمد رضا شالگونی                   
  
  

گویند  زنند و می ها را در عراق دامن می ها و ُسنی کردها و شيعه
ها و  حداقل سنی. فتاداگر ما نباشيم آنها به جان هم خواهند ا

طور که  اند، یعنی آن ها تاکنون اصطکاک چندانی نداشته شيعه
هر چند که رهبران دو حزب اصلی . اند امریکائيها آن را بزرگ کرده

. ُکرد قماری کردند که به احتمال زیاد در آن با زنده خواهند بود
کی از آن اند و این بار هم ی ها دهها بار با آنها بازی کرده امریکایی

ها ممکن است در ایران دامن  ی این مصيبت به هر حال همه. موارد
اندیشيدن راجع به . زده شود که به نظر من فاجعه بار خواهد بود

به نظر من ... ی نظامی چه بر سر ایران خواهد آمد اینکه بر اثر حمله
باید با تأمل بيشتری به این قضيه نگاه کرد، خصوصًا با تفکری که 

. وید امریکا بياید و ما را از شر جمهوری اسالمی نجات دهدگ می
حتا اگر نود درصد مردم ایران به چنين چيزی معتقد باشند ما باید به 

طور  اصٌال هم این. یادشان بياوریم که چنين چيزی اشتباه است
نيست که چون اکثریت مردم چنين چيزی را می گوید، یا بگوید، 

 غلط است و از اساس هم غلط نه،. چنين چيزی درست باشد
    . است

. بگذاریم گفتگویمان باز هم عيبت بيشتری داشته باشد     -
ی صدام حدودًا یک هفته کافی بود تا  در عراِق تحِت سلطه

جات، بانکها، مراکز دولتی و غيردولتی، و  ها، اداره موزه
در ایران تحت . اصوًال غالب مظاهر مدنيت غارت شود

که بيست و پنج سال بذر کينه » ن اسالمیقواني«ی  سيطره
و وحشت و مرگ در جامعه پاشيده شده، چقدر الزم است تا 

های  ی سه نسل در قالب حرکت های فروخفته کينه
  اعتراضی، با غارت و قتل و چپاول همراه باشد؟ 

  
ها  کنم آن تصویری که رسانه  من حتا در مورد عراق هم فکر نمی -

در هر حرکت بزرگ و در فرو ریختن . ا باشدنشان دادند تمام قضای
ها و  ها معلوم است که یک سلسله نابسامانی حکومت

به نظر من بزرگترین جنایات را خود . دهد اغتشاشات بروز می
شما فرض کنيد در هر کجای دنيا اگر . ها سازمان دادند یی امریکا

شود تواند داخل  ها نگذارند، خب، هر فردی می نگهبانی جلوی موزه
عراق، سرزمين تمدن . و اشياء نفيس و قيمتی را از آنجا بردارد

معتقد بود » رامسفلد«انسانی به غارت رفت به خاطر اینکه آقای 
اّما دیدید که چگونه وزارت نفت را . که نباید جلوی مردم گرفته شود

  . پاسداری کردند و اجازه ندادند کسی داخل آن وزارتخانه شود
  
ای شالگونی در همان روزهای نخست در به هر حال آق  -

. پوش فشار پس از سی سال از کشور عراق برداشته شد
تواند در ایراِن اسالمی، ایرانی که  همين موضوع هم می

  . قبًال شرحش رفت هم صادق باشد
  
های غربی  قصد من این بود که بگویم آن تصویری که در رسانه   -

... ست در هر شورشیمسلم ا. نشان دادند کمی یک طرفه بود
ها چقدر  نشان  سپتامبر حاال معلوم شده که آتش11ببينيد در جریان 

ها را غارت کردند و اجناس قيمتی و کامپيوترها و  سوپرمارکت
نشانی به  های پليس و آتش وسایل الکترونيک را با ماشين

اگر بگویيم یک توحش نهفته در ایران و عراق . های خود بردند خانه
رد که اگر حکومت سقوط کند ممکن است بيدار شود، این وجود دا

خواهم بگویم که در صورت  البته من نمی. تصویر نادرستی است
وقوع چنين وضعيتی، مردم ایران اصًال گرایش خشنی نخواهند 

ی انقالب  اّما از آنجا که مردم تجربه. طور نيست نه اصًال این. داشت
می را دارند، یک مقدار با ی هيوالی جمهوری اسال بهمن و تجربه

کنم حتا یک جانبه به آن  من فکر می. احتياط برخورد خواهند کرد
  . سمتی خواهند رفت که همه چيز با صلح و صفا به پيش رود

  
اگر اشتباه ! اميدوارم آقای شالگونی، از ته دل اميدوارم  -

ی امریکا و انگليس به  نکنم حدود دو هفته پس از حمله
ی نيمروز  وی مشابهی داشتيم که در نشریهعراق ما گفتگ
  . به چاپ رسيد

  
  . بله، بله    ·
  
در آن گفتگو شما معتقد بودید که آزادیخواهان ایرانی باید   -

ی  از تمام امکانات موجود برای پيشبرد اهداف آزادیخوهانه
آیا در . گذرد از آن زمان بيش از یک سال می. خود سود برند

ی خاورميانه و  ی منطقه ن دوبارهصورت به هم ریخته شد
مشخصًا کشور ایران، این بار هم نيروهای دموکرات و 

گر حوادثی باشند که خودشان  آزادیخواه ایرانی باید نظاره
  در آن نقشی نخواهند داشت؟ 

  
ی ماست و مسلم است که به هيچ وجه ما نباید  آن کشور خانه  -

 صحبت  . نخواهند بودتماشاگرباشيم، چرا که مردم ایران تماشاگر
ای درست یا  از اینکه در صورت حمله به ایران، و آیا چنين حمله

نادرست است، عواقبش چه خواهد بود، یک طرف قضيه است و 
مسلم است که ما به . طرف دیگر این است که ما باید چه کنيم

هيچ وجه و تحت هيچ شرایطی نباید طرف رژیم را بگيریم، تحت این 
چون . اند و چنين و چنان  به کشور ما حمله کردهعنوان که مثًال

ای  واقعيت این است که رژیم جمهوری اسالمی بزرگترین حمله
اّما مسلم است که ما باید از . است که به مردم ایران شده است

هایی که ممکن است به  هر فرصتی، از جمله از هم پاشيدگی
شروی به طرف وجود بياید، استفاده کنيم تا بتوانيم در جهت پي

و . دموکراسی و حاکميت مردم حرکت کنيم، در این تردیدی نيست
دانند، آنهایی که به مردمِِ  من باید به آنهایی که خود را چپ می

ی کارگر و نيروهای محروم جامعه توجه دارند  طبقات پائين، به طبقه
ی برابری که برابری شهروندی در  ای برابر، جامعه و خواهان جامعه

صل خواهد بود بگویم که از هر فرصتی استفاده کنند و موقعيت آن ا
  . خود و موقعيت مردم پائين دست را تحکيم کنند

  
از نظر کميت آن قدر ] آزادیخواهان ایرانی[آیا این طيف      -

هستند که در تغيير و تحوالت اجتماعی آینده در ایران 
  نقشی اساسی داشته باشند؟ 

  
نه چنين چيزی نيست و اپوزیسيون ایرانی به نظر من نه، متأسفا  -

ها از چپ و راست ـ  و خيلی. در خارج کشور، متأسفانه عقب است
گویم ـ بيشتر در پی این هستند که خودشان  من یک گرایش را نمی

سياسی معرفی کنند، البته در ایران هم » کاریر«را به عنوان 
گيری   و پایگيری گونه است، به این فکر که به الزاماِت شکل این

دموکراسی و حاکميت مردم در یک کشور بزرِگ هفتاد و چند 
  . شود ميليونی توجه شود، متأسفانه آنقدرها توجهی نمی

  
اميدوارم آزادیخواهان ایرانی حرفهای شما را شنيده   -

از وقتی که به من دادید مجددًا سپاسگزاری . باشند
  . کنم می

  
   . باشيدموفق. از محبت شما خيلی ممنونم  -
  
  
  
  

    --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- ----  
  

 سپتامبر از طريق تلفن 28 و 27گفتگو در تاريخ  اين :توجه 
در  اخيرا ای تغييرات نوشتاری، انجام گرفت که پس از پاره

  . منتشر شد " ديدگاه " بخش گفتگوهای سايت 
  

                        com.didgah.www      
    

  

  9صفحه     1383 مهر  26يکشنبه  )                    راه کارگر (  ايران کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی خبری- سياسینشريه



 ادامه از صفحه یک 

 
  ...ما و کارگران اول ماه مه سقز 

 

  ٨٣مروری گذرا برحرکات فعالين کارگری سقز از اول ماه مه 

 
 امسال نيز فعالين کارگری کردستان از جمله شهر سقز ، جهت 

ز همبستگی کارگران رو( تجمع مستقل خويش در روز اول ماه مه 
از فروردين ماه ، برای کسب اجازه از مقامات محلی اقدام ) جهان 
 ولی عليرغم تالش آنها مقامات محلی و استانی عمال با ٠کردند 

 در برابر اين مقاومت ٠هر گونه تجمع موافقت نشان ندادند 
مسئولين محلی و استان ، شمار زيادی از کارگران شهر سقز 

ان ، جهت بر گزاری مراسم مستقل خود عليه دراستان کردست
نظام سرمايه داری طی فراخوانی از همگان خواستند تا در پارک 
شهر سقز اجتماع کرده و به سخنرانی محسن حکيمی ، نويسنده 
و مترجم عضو کانون نويسنده گان ايران که توسط فعالين به شهر 

   ٠سقز دعوت شده بود ، گوش کنند 
گران به پارک شهر نرسيده با هجوم قوای ضد درآن روز هنوز کار

 نفر به بهانه ۵٠شورش و عوامل اطالعاتی روبرو می شوند و حدود 
 اگر ٠بازداشت می گردند » تجمع غير قانونی روز جهانی کارگر « 

 ٧چه بيشتر با زداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند ، اما 
برهان _ محمود صالحی _ محمد عبدی پور : نفر از آنان به نام های 

هادی تنومند و _ جالل حسينی _ اسماعيل خود کام _ ديوانگرد 
  .  روز در بازداشت ماندند١٢محسن حکيمی مهمان برنامه ، بمدت 

  
  :اعالن اعتصاب غذا سر آغاز تحرکات _  

 بازداشت شده گان بال فاصله در اعتراض به يورش ، دستگيری و 
 ٧ پخش خبر بازداشت ٠غذا کردند بازداشت خود ، اعالم اعتصاب 

نفر و اعتصاب غذای شان ، بسرعت عکس العمل همکاران ، مردم 
و اعضاء خانواده آنان را بر می انگيزاند و ضمن تجمع در مقابل زندان 
، تقاضای مالقات با پدران و همسران خود را سر می دهند که اين 

« از جانب خانواده و  بعد ازاين ديدار اخبار الزم ٠ديدار صورت پذيرفت 
در سطح وسيع پخش » فعالين انجمن کارگری جمال چراغ ويسی 

  !گرديد 
      پخش خبر اعتصاب غذا در داخل کشور و در بيرون از مرزها ، 

 در ٠موجی از همبستگی با اعتصاب غذا کننده گان شکل گرفت 
منيژه : اولين واکنش ارسال نامه همسران دستگير شده گان يعنی 

گالويژه رستمی همسر هادی _ رانی همسر محسن حکيمی گاز
آرزو جيران _ عايشه جهانپور همسر سيد جالل حسينی _ تنومند 

مريم افسر پور همسر برهان ديوانگرد _ همسر اسماعيل خود کام 
لطيفه قياسی همسر _ نجيبه صالح زاده همسر محمود صالحی _ 

 جهانی اتحاديه کنفدراسيون« محمد عبدی پور به زنان فعال در 
و از آنان تقاضای » های کارگری آزاد و کميته زنان اين اتحاديه 

همکاری و حمايت داشتند ، که به سرعت پاسخ خود را از خانم آنا 
دفتر ژنو و السا راموس کاربونه _ بيوندی نائب رئيس کنفدراسيون 

بروکسل با اين مضمون دريافت _ دبير کميته زنان کنفدراسيون 
می خواهيم بدانيد که زنان عضو کنفدراسيون جهانی «  : داشتند

اتحاديه های کارگری آزاد در ناراحتی و اضطراب شما شريک 
هستند و از هيچ اقدامی برای آزادی شوهران تان دريغ نمی داريم 

کنفدراسيون جهانی « جدا از اين ، به فاصله کمی از جانب » 
حی نامه ای نوشته شد به محمود صال» اتحاديه های آزاد کارگری 

 نفر ٧ضمن اعالم پشتيبانی از مبارزات فعالين کارگری از هر « و 
خواسته شد که برای استمرار مبارزه و حفظ توش و توان شان به 
اعتصاب غذا پايان دهند و کنفدراسيون نيز برای آزادی آنان همچنان 

سرانجام رژيم اسالمی ايران ، در مقابل موج » تالش می نمايد 
گسترده پشتيبانی از باز داشت شده گان و اعتصاب غذای آنان ، 

 روز تحمل زندان ، آ زار و سختی های فراوان و تنها با قرار ١٢بعد از 
از )  نفر از آنان هر کدام دويست ميليون تومان ٢( وثيقه سنگين 

 تن از کارگران به ۶سياهچالهای رژيم آزاد گرديدند و پس از چندی 

کيمی به دادگاهی فراخوانده شدند تا در تاريخهای همراه محسن ح
 به اتهام بی اساس تجمع غير قانونی اول ٨٣دوم و سوم شهريور 

  ٠ماه مه محاکمه شوند 
   :چگونگی آ زادی با زداشت شده گان و پروسه دادگاه ها _ 

اين آزادی خود بخودی صورت :        می توان با صراحت نوشت 
( نبه اپوزيسيون ترقيخواه داخل و خارج نگرفت بلکه فشار همه جا

فعالين کارگری دمکرات و چپ ، سازمانها و احزاب راديکال چپ ، 
نهاد های کارگری مستقل و برخی مجامع کارگری جهان به همراه 

) رسانه های خبری مسئول و آزاديخواه فارسی زبان خارج از کشور 
 را ناچار به عقب در باز تاباندن اخبار مربوط به اين ماجرا ، رژيم

  !نشينی و آزاد سازی بازداشت شده گان وا داشت 
 در فراخوان به دادگاه ا ز جانب رژيم ، در نوبت اول محمود صالحی 

هادی تنومند و اسماعيل خود کام قرار بود در _ محسن حکيمی _ 
جالل حسينی و برهان ديوانگرد در _ دوم شهريور و محمد عبدی 

 شوند ولی اين دادگاه در موعد مقرر  محاکمه٨٣سوم شهريور 
  !شکل نگرفت 

     در اين فاصله محمود صا لحی با هوشياری فزاينده ای در تاريخ 
 ٠ ژ ٠ طی نامه ای به مسئول ا روپايی و بين ا لمللی ث ٨٣ تير ٢۴
آقای گی ژوگل ، پرده ا ز ) بزرگترين اتحاديه کارگری فرانسه ( ت 

 در بخشی از ٠ات قضايی بر می دارد پرونده سازی اين مرحله مقام
 وجه الزمانی که برای من تعيين گرديد ٠٠٠« : نامه آمده است 

 اکنون ٠ سال حداقل دستمزد يک کارگر در ايران است ١۵۵برابر با 
هر هفت نفر ما نامه های احضاريه يی دادگاه را دريافت کرده ايم و 

يکی از تشکيالتهای اتهام ما در آنها سمپاتيزاسيون با کومه له که 
اپوزيسيون است ، ذکر شده که خودشان طبق قانون ، غير قانونی 

 مقامات قضايی که ديدند بار اول ٠و ا لحادی اعالمش کرده اند 
اتهامشان به معنی نقض تجمع کارگران برای اول ماه مه ا ست و 
عکس العمل سريع و گسترده جنبش جهانی کارگری را بر انگيخت 

 را زده اند تا شايد بتوانند ما را ا ز پشتيبانی تشکلهای ، اين ترفند
 البته اين بار هم مقامات دچار اشتباه ديگری ٠کارگری محروم کنند 

 البته هوا ٠گرديده اند ، اين بار می خواهند ما را تفتيش عقايد کنند 
» الحادی « داری از يک تشکيالت سياسی که در نامه خطاب به ما 

مهوری اسالمی می تواند ، دستاويزی قرار گيرد خوانده شده در ج
محمود صالحی با » ٠٠٠تا مجازاتهای سنگينی به ما تحميل کنند 

 ميليون کارگر در ١۴امروز از « : صراحت در ا دامه نامه می نويسد 
 کارگران ٠ايران ، نصف بيشتر يا بيکار مطلقند و يا بيکار پنهانند 

ها در واقع مجانی کار می شاغل در بعضی رشته ها نظير نساجي
کنند به اين اميد که بيکار نشوند و روزی دستمزدشان پرداخت شود 

 اعتراض به دستمزد های پرداخت نشده که گاه بيش از يکسال ٠
 هزاران خانواده ٠است ، حادثه يی روزانه در ايران می باشد 

کارگری بدليل بيکاری و عدم پرداخت دستمزد از هم پاشيده و اين 
 کودکان پسر و دختر ٠دثه دردناکی است که هر روزه جريان دارد حا

اين کارگران تحت عنوان کودکان خيابانی يک معضل عظيم در اين 
 ميليونها کارگر کارگاهها با تصويب مجلس از شمول ٠کشور است 

 مديران دولتی و صاحبان سرمايه ٠قانون کار خارج شده اند 
ا را بطريق ديگری از شموليت شاغلين در کارخانه ها و کارگاهه

 چون طبق قانون کار بعد از سه ماه ٠قانون محروم کرده و می کنند 
می توانند به استخدام رسمی کار در بيايند و از مزايای بيمه و غيره 

 امروز بيش از نيم ميليون کارگر در ايران سالهاست ٠استفاده کند 
 ٨٩رگر بعد از  چطور ؟ کا٠کار می کنند و همچنان موقت هستند 

 امروز يک کارگر ٠روز اخراج می شود و مجددا استخدا م می گردد
شاغل خودش مثال در کارخانه برقکار است و شب در ساختمانها 

 پسرش در خيابان نايلون می فروشد و دختر ٠سيم کشی می کند
 فقط به ٠يا همسرش احتماال قالی می بافند يا کارگر خانگيست 

ر شکن و معاش خانواده تامين ميشود به همه اين ترتيب کرايه کم
جدا از اين ، محمود » اينها بی حقوقی سياسی را بايد اضافه کرد 

کنفدراسيون جهانی اتحاديه « صالحی در پاسخ به نامه دبير کل 
 در بخشی از ٠نيز نامه ای ارسال می دارد » های کارگری آزاد 
ه پشتيبانی به اطالع برسانم که مجموع« : نامه آمده است 

تشکلهای کارگری جهانی ، حمايت مردم ايران و از آن جمله مردم 
سقز ، مقاومت خود ما و خانواده های ما و نيز فعاليت کارگران و 

 در اين ميان ٠دلسوزان ا يرانی مقيم خارج باعث آزادی ما شد
  فعاليت شخص شما و خانم آنا بيوندی جايگاه ويژه ای داشت و 
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: محمود صالحی در ادامه اشاره می کند » جای امتنان خاص دارد 
 اما ابزار تحقق ٠طبقه کارگر ايران خواسته های بسياری دارد « 

آنها را که عبارت باشد از حق تشکل مستقل از دولت و حق 
 صد سال است که طبقات دارا ، کارگران را ٠اعتصاب در اختيار ندارد 

خاطر تالش در جهت تحقق اين دو خواست و ساير مطالبات ب
طبقاتی ، زندان و شکنجه می کنند و خاک ميدانهای اعدام را 

 نسل را در بر می ۴ در اين صد سال که ٠بخونشان رنگين می کنند
گيرد ، بسيار خانواده ها که متالشی شدند و چه بسيار رهبران و 

 گرفتند يا آواره و تبعيد فعالين کارگری که در ليست سياه قرار
 و ما از ٠٠٠ اما از پای ننشستند و مبارزه همچنان ادامه دارد٠شدند

شما می خواهيم که از مبارزات کارگران ايران همچنان پشتيبانی 
درست در چنين شرايطی و در مقابل احضا ر دستگير شده » کنيد 

« دبير کل , گان اول ماه مه به دادگاه دوم و سوم شهريور 
در اعتراض به اين » کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری آزاد 

 ١۵٠کنفدراسيون که « : احضاريه ها به دولت ايران می نويسد 
 کشور و منطقه در ١۵٢ اتحاديه وابسته در ٢٣٣ميليون کارگر را در 

 به احضار مجدد فعالين کارگری ٠سراسر جهان نمايندگی می کند 
 ما چنين بر داشت کرده بوديم ٠ی نمايد سقز به دادگاه اعتراض م

که آزاد کردن آنها بدون اقامه اتهام ، اذعان به اين نکته بود که 
برگزاری مراسم روز کارگر در هيچ شرايطی هيچ نوع جرمی تلقی 

 ما نگران اين هسيتم که تعقيب اين فعالين در رابطه با ٠نمی شود 
 يعنی دو ٢٠٠۴ آپريل ٢٩تماس آنها با ِهئيت کنفدراسيون در تاريخ 

روز پيش از بازداشتشان بوده است ، چرا که هيات مزبور از طرف 
سرويس امنيتی ايران کامال تحت نظر بود و تقاضای پايان يافتن اين 

ولی جمهوری اسالمی عليرغم کارزا ر وسيع و » پرونده می گردد 
گسترده داخل و خارج از کشور به تشکيل دادگاه جمعی فعالين در 

   ٠شهريور ماه پا می فشارد
  :واکنشهای سريع و وسيع فعالين کارگری داخل و خارج از کشور _ 

    هرچه به تاريخ تشکيل بيدادگاههای رژيم نزديک می شويم ، 
عکس العمل افراد ، گروهها ، تشکل ها ، سازمان ها ، احزاب چپ 
و ترقيخواه در سطح جهان را در تمامی سطوح بيشتر شاهد می 

اتحاديه جهانی اتحاديه های «  از جانب گای رايدر دبير کل ٠يم گرد
به وزير امور خارجه  ) ٢٠٠۴ اوت ١٧ ( ٨٣ مرداد ٢٧در » کارگری آزاد 

سه ناظر ما آقای ماتياس « : و خاتمی طی نامه ای نوشته شد 
_ ال ( الند گرن وکيل ما در سوئد از طرف اتحاديه سراسری کارگران 

ير بيورويل وکيل عضو وکالی بدون مرز در سوئد و ، خانم اوئ) ا و 
) غزه ( آقای راجی سورانی رئيس مرکز حقوق بشر فلسطين 

هستند و ما می خواهيم که ويزای آنها برای ورود به ايران جهت 
کمپين آزادی « همزمان » حضور و نظارت در دادگاه موافقت شود 

 اين نامه ها ضمن ترجمه و پخش» کارگران سقز در خارج از کشور 
، بی درنگ و در وسيع ترين شکل و با سازماندهی حرکات 

 ٠اعتراضی ، موج وسيع جانبداری از کارگران سقز را سازمان داد 
ليست جمع آوری اسامی پشتيبانی از کارگران و محکوم کردن 
دادگاه های فرمايشی در دو سوی مرزها و در سطوح کشور های 

_ کانادا _ مکزيک _ آمريکا _ ن انگلستا: ( گوناگون از جمله 
 ) ٠٠٠ايتاليا و _ يونان _ پاکستان _ اسپانيا _ گوتنبرگ _ استکهلم 

جمعی از کارگران : ( اعتراضات فعالين کارگری داخل کشور از جمله 
نامه _ کميته کارگری کارخانجات توليدی تهران _ ايران خود رو 

ويسندگان ،  تن از فعالين کارگری ، ن٢٧٠پشتيبانی بيش از 
در مرحله اول ) شاعران و دانشگاهيان و فرهنگيان شناخته شده 

جمع آوری امضاء ها در کنار وسعت حرکات بيرون از مرزها ، رژيم را 
به عقب نشينی واداشت و دادگاه در شهريور ماه بر گزار نشد و به 

 ١٩٢۴و امروز اين ليست پشتيبانی به رقم باالی ! مهرماه افتاد
يده که می رود تمامی کشور های جهان را پوشش داده امضاء رس

  !و همچنان ادامه دارد
در خبر » انجمن کارگری جمال چراغ ويسی «       تحرک فعالين 

رسانی به موقع در اين مدت خيره کننده بود ، اين انجمن در 
اتهام « :  اعالم داشت که ٨٣اطالعيه سه شنبه دهم شهريور 

وابستگی به تفکر : ( ه محسن حکيمی  نفر بويژه ب٧وارده بر 

عزيمت از تهران _ عناد با جمهوری اسالمی _ الحادی کمونيستی 
و به ) به سقز به منظور سخنرانی در مراسم روز جهانی کارگر 

هواداری از گروهک حزب کمونيست و حزب : ( محمود صالحی 
ی  نفره در ايران در راستا۵تهيه جدول خانواده _ کمونيست کارگری 

تشکيل شورای غير قانونی کارگری در _ تشويش اذهان عمومی 
تجمع غير قانونی به مناسبت _ راستای خدمت به گروهک کومه له 

اطالعيه در رابطه با کشتار کارگران خاتون آباد و _ روز جهانی کارگر 
سخنرانی در مجامع عمومی و _ مقصر کردن دولت در کشتار آنان 

و در » می باشد )  مجمع غير قانونی اقدام عليه امنيت کشور و
 تن ديگر نيز وابستگی گروهی و تجمع غير قانونی اول ماه ۵مورد 

  . مه به دفعات تکرار شده است
 باری در مقابل گسترش پشتيبانی کارگران داخل و عظمت 
اعتراضات همبستگی جهانی و افشاء گری اپوزيسيون ترقيخواه 

توضيحی عقب نشست و در درخارج از کشور ، رژيم بدون هيچ 
شهريور ماه بيدادگاه ها را تشکيل نداد بلکه در برابر فضای ملتهب 
همبستگی جهانی با کارگران سقز ، رژيم با تاکتيک جديدی وارد 

   ٠صحنه شد 
 نفر از هم و تدارک محکمه فردی آنهم از اول مهر ٧    جدا کردن 

بود روز پنج شنبه  قرار ٠ تاکتيک اين مرحله رژيم بوده است ٨٣ماه 
 مهر محمود صالحی و متعاقب آن ديگر فعالين و آنهم اينبار نه به ٢

جرم شرکت در اجتماع اول ماه مه در پارک شهر سقز بلکه بجرم 
بر ) کومه له ( هواداری از گروههای سياسی معين منطقه ای 

بستر پرونده سازی جديد فرا خوانده شوند تا عمال با ايجاد نوعی 
 ، قدرت دفاع جمعی را از آنان گرفته و پرونده سازی شکنندگی

های جديد برای هر کدام ، هر يک از آنان را با نوعی فشار و ارعاب 
  !ساختگی در برابر فرد ديگر قرار دهند 

     درست در اوج چنين داد و دهشی در نزد مقامات قضايی رژيم 
ی ، محافل اسالمی ، فشار از خارج از کشور از جانب فعالين کارگر

و مجامع بين المللی کارگری ، احزاب و سازمان های چپ ، انجمن 
ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی ، نشستهای پالتاکی از جمله 
با محمود صالحی و محسن حکيمی ودهها اعتراض و اکسيونهای 
خيابانی و در داخل کشور از سوی خانواده ها ، کارگران و مجامع 

 موجی از گسترده ترين پشتيبانی و روشنفکری ، همه و همه
جنبش وسيع انسانهای تحول طلب را در تاريخ مبارزات کارگری 

 نفر به مثابه دفاع از کل طبقه محروم مزد وحقوق ٧ايران در دفاع از 
بگيران ايران را با خود همراه کرده و همبستگی بين المللی در 

 ردی چنين بی عمل ، عليرغم تمايل رژيم به اين حد از سر و صدا ،
  !مانند از خود به جا گذاشت 

اعتراض بزرگترين اتحاديه _ اتحاديه کارگران پست کانادا     _ 
_ ) آلمان ( سازمان کمونيستی برای بين الملل چهارم _ انگليس 

اعالم همبستگی _ ) ايتاليا ( شبکه همبستگی کارگری ميالن 
مونيست فنالند نامه اعتراضی حزب ک_ اتحاديه کارگران پست نروژ 

اعتراض سنديکای _ نامه اعتراضی اتحاديه های کارگری فنالند _ 
 اتحاديه کارگری آمريکا و دهها و ۴۶_ ) سوئيس ( کارگران برن 

محاکمه , صدها تجمع و محافل کارگری در سطح کشورهای جهان 
   ٠فعالين کارگری در بيدادگاه سقز را محکوم کردند 

انجات توليدی تهران طی اطالعيه ای کميته کارگری کارخ     _ 
ما کارگران سراسر کشور را دعوت می کنيم تا در « : اعالم داشت 

 صبح به ١٠ مهر ماه ساعت ١اقدامی هماهنگ و سراسری در روز 
 دقيقه دست از کار کشيده تا بدين وسيله انزجار و خشم ۵مدت 

وره نيز در اين د» خود را از پای دادگاه کارگران سقز نشان دهيم 
همين حد ا ز فشار ها در سطح جهان و در درون ايران ، رژيم را به 

  :عقب نشينی وا داشت ، از جمله 
طی نامه ای به مردم ايران و جهان در کانون نويسندگان ايران       

در جريان بزرگداشت روز جهانی « :  آورده است ٨٣ مهر ٧تاريخ 
 صنف کارگران خباز کارگر در شهرستان سقز ، شش تن از اعضاء

شهرستان سقز ، به همراه آقای محسن حکيمی ، عضو کانون 
نويسندگان ايران که از سوی اين صنف ، برای سخنرانی در آن 
مراسم دعوت شده بودند ، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند 
که کار آنان به اعتصاب غذا و وضعيت جسمی بحرانی و اعاده 

ما با اعتقاد راسخ « : يان ياد آور شدند کانون » ٠٠٠حيثيت کشيد 
به اينکه بزرگداشت روز جهانی کارگران حق مسلم کارگران ميهن 

  ما است و در دفاع هميشگی خود از آزادی انديشه و بيان ، 
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دستگيری و محاکمه عضو خود محسن حکيمی و اعضاء صنف 
حکوم کرده و اين را ستم بر کارگران و به خطر کارگران خباز را م

« : در پايان کانونيان خواهان  » ٠افتادن آزادی ارزيابی می کنند 
حمايت بين المللی سازمان های کارگری و اتحاديه های ديگر 
کشور ها از کارگران ياد شده و عضو کانون را ارج می نهد و 

 ٨٣ مهر ٩پنجشنبه دو روز بعد » خواستار استمرار آن می با شند 
« : گزارش می کند » انجمن کارگری جمال چراغ ويسی « فعالين 

پس از به تعويق افتادن دادگاه محمود صالحی و اسماعيل خود کام 
که قرار بود به ترتيب در دوم و ششم مهر ماه بر گزار شود ، دادگاه 
ق محمد عبدی پور نيز روز دوشنبه يازده مهر بر گزار گردد ، به تعوي

  . افتاده است
 مقامات قضايی علت به تعويق افتادن دادگاه را اعزام يک هيات 

 » ٠قضايی از مرکز برای ايجاد دادسرا در سقز اعالم کرده اند 
دادگاه محسن « :  اعالم داشت ٨٣ مهر ١۴همين انجمن در تاريخ 

 به ٠بر گزار شود ) ٨٣ مهر ١۴(حکيمی که قرار بود امروز سه شنبه 
تعويق افتادن دادگاه ، مسافرت قاضی گووينی به سنندج علت به 

 پيشتر دادگاه محمود صالحی ، اسماعيل ٠اعالم شده است 
 قرار است ٠خودکام و محمد عبدی پور هم به تعويق افتاده بود 

 و ٧دادگاه محمود صالحی و محمد عبدی پور به ترتيب در روزهای 
در :  بار ياد آور شوم بد نيست ديگر»  بر گزار می گردد ٨٣ آذر ١٠

امر سازمان دهی اين دور اعتراضات در داخل کشور کارگران و مردم 
کامياران تا پاوه ، _ بوکان تا سنندج و ديواندره _ از سقز تا بانه 

کرمانشاه و تهران بزرگ و ساير محيط های کارگری ، آزاديخواهان 
ی ، ايرانی با پشتيبانی فعالين کارگری طی طومارهای اعتراض

 در خود سقز مردم به همراه خانواده ٠خواهان آزادی آنان شدند 
 نفر در مقابل اطالعات و دادسرا حضور می يافتند تا ٧های اين 

دادخواهيهای فرزندان وهمسران بازداشتيها را بر سر آزادی بی قيد 
و شرط آنان تکرار کنند و در سطح جهان نيز صدها اتحاديه و 

مانها و نهادهای مدافع حقوق زنان ، سنديکای کارگری ، ساز
کودکان ، مجامع کارگری از هر پنج قاره جهان زير پوشش خود در 
آورد و اين اعتراضات برای اولين بار در چنين سطحی از همبستگی 

 همه عقب نشينی ٠بين المللی را با خود به همراه داشته است 
اخله رژيم را بايد نتيجه اين سطح از پشتيبانی جهانی و مد

آزاديخواهان ايرانی در داخل و خارج از کشور دانست و آنرا پاس 
  !داشت 

  در اين شرايط چه می توان انجام داد ؟ _ 
  

برای تامين آزادی بی قيد و شرط :   قبل از هر چيز بايد گفت 
فعالين کارگری اول ماه مه شهر سقز ، راهی جز فشرده تر کردن 

گی ها در سلسله اعتراضات صفوف مبارزاتی خود و تقويت همبست
 برای از قوه به فعل در آ وردن اين امر بايد به اين ٠خود نداريم 

  :پرسش اساسی پاسخ داد 
 سال حکومت سياه اسالمی ايران ، کارگران در ٢۵    آيا بعد از 

برابر اين همه شدايد و جان سختی زندگی شان ، باز هم بايد 
تی جهانی آنان در سراسر نتوانند تنها در يک روز که جشن طبقا

جهان و در قلب کشور های معظم سرمايه داری هم بعنوان يک روز 
تعطيل برسميت شناخته شده ، حق داشته باشند با دريافت 
حقوق کارگری اين روز جهانی را تعطيل کنند ، بشکل مستقل 
اجتماع نمايند ، سخنرانی به پا دارند ، قطعنامه صادر کنند و تا 

  ايکوبی راه اندازند ؟حدی جشن و پ
     از نگاه ما آری و از نگاه سردمداران کارگر کش و سرمايه داری 

اين خوی ، خصلت و !!! حاکم بر ايران نه و عملی است غير قانونی 
منفعت طلبی نظام های ديکتاتور و سرمايه ساالر است که همواره 

مبستگی کارگران را از تجمع ، اتفاق و اتحاد طبقاتی در اين روز ه
با ديگر هم طبقه ی هايشان در سراسر _ اول ماه مه _ کارگری 

جهان باز دارند و جز نمايشات دولتی و شبه کارگری ، هر گونه 
 در ايران هم در رژيم ٠اجتماع مستقل و غير وابسته را مانع گردند 

سلطنتی و هم در جمهوری اسالمی ، کارگران متشکل و آگاه و 

 آنان در اين روز ، همواره با تعقيب ، سازماندهندگان تجمعات
دستگيری ، زندان ، آزار ، بيکار شدن از کار و تبعيد روبرو می شدند 

   ٠و می شوند و اين قصه همچنان ادامه دارد 
   تا ماداميکه رژيم ضد کارگری و واپسگرای اسالمی ، از افکار قرون 

بستر و بر » قانون کار اسالمی « ، » قسط اسالمی « وسطايی 
آيات عظام و پوسيده هزار و چهار و اندی سال » فتاوی « صدور 

پيش بهره می گيرد ، تنها و تنها ادامه حاکميت خود را در سرکوب و 
اعمال نوعی بی حقوقی مطلق بر اکثريت جامعه جستجو می کند 

مصاديق امور کارگری و » مستضعف پناه « و همان فتاوی رهبر 
م برخورداری از حق اعتصاب ، حق سرنوشت کارگران را در عد

« تشکل مستقل ، قانون کار برابر در بهبود زندگی کارگران را همان 
رقم می زنند و تا ماداميکه درب » دستورات آسمانی « و » فتاوی 

بر همين پاشنه می چرخد وپراکندگی در صفوف کارگران بيداد می 
  ! کند ، متاسفانه اوضاع اينگونه می نمايد 

 اين همه در برابر چنين اعمال حاکميتی ، روز شمار به صحنه      با
آمدن کارگران در حوزه رودررويی ها به چنان سطحی رسيده که 
فراتر از سال ، ماه ، هفته ها ، ما هر روز با تعرض همه جانبه 

 تعرضی خود ٠کارگران بر سر مطالبات بيشمارشان روبرو هستيم 
د زيادی پراکنده و غير متشکل انگيخته ، دفاعی ، شورشی و تا ح

  . که به سرعت در اينجا و آنجا سرکوب می گردد
     امروز سايت های کارگری و سازمان ها ، روزنامه های داخل از 

کار و کارگر و چند روزنامه ديگر و ادعای حتی وزير و وکيل : جمله 
نظام هم ناچار به زبان راندن ، بخشی از انعکاس واقعی اين 

 امروز و هر روز ، اعتراض ٠ت و مبارزات رو به تزايد هستند اعتراضا
گرو گان گرفتن مديران _ تحصن و اعتصاب غذا _ پشت اعتراض 

راه بندان ها و الستيک آتش زدن و _ طوما رنويسی _ کارخانه ها 
تجمع در مقابل مجلس ، اداره کار ، _ بستن خرطومی جاده ها 

از کارخانه ای به کارخانه ديگر ،  ٠٠٠فرمانداری ها ، استانداری ها 
از واحد توليدی به واحدی ديگری از پرستاران ، معلمان ، از 
کارمندان شهرداری به کارکنان دانشگاهها ، از اعتراض دانشجويان 
به خصوصی سازی مراکز آمو زشی و واحدهای درسی تا کا رمندان 

ت سا بيما رستان ها و همسويی دانش آموزان با معلمان ، از چي
زی بهشهر گرفته تا شهر صنعتی قزوين ، از نساجی های کاشان 
تا دار قالی زور آباد خوی ، از پترو شيمی خارک ، اراک ، اصفهان 
گرفته تا معدن مس خاتون آباد ، از کارخانه چوکای رشت تا شيالت 
انزلی و باغات چای شمال و مقاومت کشاورزان چايکار در برابر 

 با زار و شرکاء مافيای آنان تا سرزمين سهم بران قاچاق چای
سوزان خوزستان و مقابله کشاورزان اهوا زی برای جلوگيری از 
انتقال آب کا رون به باغات پسته رفسنجانی و شرکاء ، همه و همه 

 در اين رابطه تا به ٠به صف شده اند تا مطالبات خود را بستانند 
   ٠اب يافته است امروز صد ها گزارش و مطلب نوشته شده و بازت

   از سويی رژيم هم دستگير می کند ، زندان می اندازد ، ستم روا 
می دارد ،پرونده سازی می کند ، دادگاه راه می اندازد ، از کار بيکار 
می نمايد و هزاران مانع می تراشد و در سطح خارج از کشور ، 

ورزد تالش می ) ا و _ ا ل _ آی ( طی ارتباط با سازمان جهانی کار 
، خود را مطابق الگو ها و معيار های آنها معرفی نمايد و تالش می 
ورزد که در ذهن فرستادگان اين سازمان ها ، همواره انجمن های 
اسالمی و شوراهای کار اسالمی ، تشکل کارفرمايان و خانه کارگر 

تشکلهای مورد _ که تشکلهای وابسته به دولت اسالمی اند _ را 
بشناسانند و ) ا و _ ا ل _ آی ( همعرض معيارهای وثوق کارگران و 

کارگران را از آزادی تشکالت ، تجمعات ، حق اعتصاب و اعتراض در 
  . روز کارگر برخوردار و راضی نشان دهند

 وزارت کار در همسويی با همين تشکلهای وابسته ، مرتب با 
_ آی ( گزينش نماينده خودی و گسيل آنان به نشستها ی ساالنه 

، کارگران را برخوردار از حق نمايندگی معرفی نمايد تا ) ا و _  ل ا
بتوانند خود را مورد پسند اين سازمانهای جهانی و معيار های آنان 

و اين در حاليسکه ، همه نمايشات اين چنانی ، دروغی ! جا بزنند 
کنفدراسيون جهانی اتحاديه های «  برای نمايندگان ٠بيش نيست 
طی ديدار با محمود صالحی که در دو روز قبل از » کارگری آزاد 

واقعه اول ماه مه سقز امسال در تهران با مترجمی محسن 
حکيمی عضو کانون نويسندگان ايران ، نويسنده و مترجم و فعال 
اجتماعی صورت گرفت ، مشخص گرديد که ادعا های سران کارگر 

    معلوم شد شرايط کار و٠ستيز رژيم پوچ و بی معنی است 
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دشواری زندگی طبقه کارگر ايران در چه سطحی است و نمايندگان 
اين سازمان ها نبايد به ادعا ها ، قول و قرار های سراسر بی پايه و 

ادعای رژيم يک گونه ! وعده و عيد اين دولت و حاکميت اعتماد کنند 
ستيزی آنان در به رسميت است و سياست چند گانه کارگر 

نشناختن حق تشکل ، تجمعات ، اعتصابات ، حق بيمه و گسترش 
خصوصی سازی و بيکار سازی ها ، که پيوسته از اصلی ترين 

  ! وظايف سردمداران اين نظام تلقی می گردد ، چيز ديگر
شان » راحل «     تصميماتی که يک پايه اش ، تماما فتواهای امام 

ل عصر شتر چرانی و توحش را با خود به همراه را که شان و نزو
، به گونه » حق اعتصاب کارگران « دارد ، با ممنوع اعالم داشتن 

ديگری تباهی کارگران و تهی دستان جامعه ايران رقم زده و 
رسميت می شناسند و پايه ديگرش طی اين سالها مشاورت و 

يبرال و رايزنی غير قابل توصيف سران رژيم با اقتصاد دانان ل
کارشناسان برنامه و بودجه ، در تبيين سياستهای نئوليبرالی و 

« همسو کردن برنامه های اقتصا دی کشور در تحکيم قرارهای 
، » بانک جها نی و تجارت جها نی « ، » صندوق بين المللی پول 

« و همسويی با » سازمان بين المللی کار « بستن قرارهايی با 
ماما کارگران و همسرنوشتان آنان را به بوده که ت» جهانی شدن 

  . منتهی اليه جامعه و به اعماق برده اند
      تشکلهای کارگری بر آمده از متن انقالب بهمن را تعطيل و 

 رهبران فکری و عملی جنبش کارگری را دستگير ، ٠قصابی کردند 
 ،  پاره ای ديگر را بيکار٠زندانی ، اعدام و به تبعيد اجباری کشاندند 

بازخريد ، مرعوب و خانه نشين ساختند تا خر مهره را به جای 
مرواريد در بازار سودا گری خويش بفروشند و چندين تن رهبر خود 

 برای ٠ساخته کارگری را با ريش و تسبيح روانه ميدان کنند 
مجلسش نماينده کارگری بتراشند ، روزنامه به نامش زنند ، خانه 

 ٠خودی و اسالمی ، تصرف ايلغارانه کنند کارگر را به نام کارگران 
 ابتداء نيمه ٠زنان کارگر را در تمامی ها عرصه ها به هيچ گيرند 

وقتش از کار ساختند بعد به درون پرده ساترش کشاندند و در 
محيط کار به دو نيمش کردند و بعد تر به درون خانه اش جای دادند 

 حيات کشور جاری تا حرمت اسالم ناب محمدی در حفظ خانواده در
 بردگی کار کودکان دختر و پسر را در کارگاههای قالی بافی ٠گردد 

، واحد های توليدی و در بيگار سازی های دست چندم ، شاگردی 
مغازه ها و در پس توی خانه ها و به خيابان گردی روزانه و شبانه در 

ه اند  کارگران را به گلوله بست٠ابعاد ميليونی به تباهی کشانده اند 
  !  سال بعد تر ببندند ٢۶تا راه بر هر اعتراضی را در بهمن ماه 

  
   و چه نبايد کرد؟

آی (       اگرهمين موا رد نامه های اعتراضی سازمان جهانی کار 
به دولت خاتمی در اعتراض به کشتار کارگران معدن ) ا و _ ا ل _ 

ای مس خاتون آباد و پشتيبانی از اعالم دادخواهی خانواده ه
کارگری که همسران آنان در اين تجاوز آشکار و به رگبار بستن ها 
کشته شدند ، يا نامه های اعتراضی مجامع کارگری جهانی به 
تشکيل بيداد گاههای رژيم ايران ، بتوانند سر آغاز بی اعتمادی ها 
و شکستن توهم اين نهاد ها نسبت به ادعاهای رژيم اسالمی 

ضو اين سازمان ها در سراسر جهان از ايران توسط مجامع جهانی ع
  ! نبايد تعلل کنيم و چشم فرو بنديم ٠دولت ايران گردد 

     وظيفه ما اپوزيسيون آزاديخواه و تحول طلب است که شاخ هر 
نوع معامله گری و چشم بستن دولت ها در معامالت پشت پرده را 

 در بشکنيم واين مبارزه را به درون خانه هر انسان آزاديخواهی
 اين کار ٠تمامی جهان بريم و از حق کارگران به دفاع بر آييم 

  !!شدنی است و از ما بر می آيد 
     اين نقش نه بر دوش يک حزب ، سازمان ، انجمن ، نهاد مدافع 
کارگری ، کمپين های موردی و تشکلهای مدافع مبارزه ضد سرمايه 

يون و يک اطاق داری در سطح اين و آن شهر ويا چند راديو و تلويز
پالتاکی ، چند لينک تار نماها ويژه کارگران بلکه در گرو همکاری 
جدی و فعال و همه جانبه تماميت طرفداران سوسياليست انقالبی 

   ٠و در گرو کاری سترگ و دراز مدت است 

    اگر در ايران قدرت سرکوب دولتی واستبداد حاکم مانع 
ور است و کارگران بدون سازمانيابی مستقل سراسری کارگران کش

تشکل و سازمان يابی راه به جايی نمی برند در خارج از کشور که 
چنين استبدادی ما را تهديد نمی سازد ، چرا خود عامل پراکندگی 
کار و اقدامات کوچک و موازی هم باشيم ؟ چرا خود امر جاری 
ساختن جويبا ر های کوچک و پراکنده را در مسير رودی جوشان 

  سترده و فرازمند دريا ها هدايت نکنيم ؟بشکل گ
همه :       در يک ارزيابی عمومی می توان با مسئوليت نوشت 

کارهايی که تا امروز در مورد افشاء بی چهره گی نظام و بيدادگاه 
بيانيه صادر _ اعالميه نوشتن ها : های سقز انجام داده ايم از 

 آوری ليست امضاء جمع_ کمپين پشتيبانی راه انداختن _ کردن ها 
مراجعه به احزاب و _ اعتراضات خيابانی _ آکسيون ها _ ها 

_ سازمان ها ، محافل کارگری و اتحاديه های بزرگ در سطح جهان 
مصاحبه ها و صدور اعالميه های _ سازماندهی بحث های پالتاکی 

 همه و همه مثبت و در يک کالم ٠٠٠مشترک و قعطنامه ها و غيره 
ه عمل اپوزيسيون راديکال و باورمند به مبارزه نسبت به گذشت

  !طبقاتی ، اينبار کاری تر بوده است 
      ولی اين همه را با منافع خودی و سازمانی همراه کردن ، خود 
را يگانه نيروی پيگير مبارزه جنبش ضد سرمايه داری معرفی کردن ، 

 خواندن ديگران را صنفی کار و سنديکاليست ، ناپيگير ، غير کارگری
، تا حدی به سراشيبی همان نوع پرونده سازی ها و نوعی درجا 

  ! زدن ها منتهی می کردد 
      از نگاه ما ، امروز بايد در برابر بيدادگاه سقز ، منافع طبقاتی کل 
طبقه و منفعت آنی و دراز مدت خود کارگران را بر جسته کرد و 

ودی کردن و غير خودی اصوليت اين مبارزه در خارج از کشور را با خ
   ٠قلمداد کردن ، صفوف مبارزاتی فراهم نياورد 

 ليست ما ٠     هر گونه ادعای ما بيشتر کرديم و تو کمتر کردی 
راديکال تر و ليست شما آب بر می دارد ، يعنی همان باد زدن به 
گروه و دسته خويش ، و برجسته کردن منافع عقيدتی و مسلکی و 

 پيکان اين مبارزه معرفی کردن ، خواست رژيم تنها خود را در نوک
اسالمی است در افتراق نيروهای طرفدار طبقه کارگر و گشودن راه 
برای وصل به سياستهای نئوليبراليسم جهانی به آخوند های مکال 
و مععم حاکم بر سرنوشت کارگران و کار فروشان وطن اسير در 

فاصله عظيم ! دست نظام سياسی ما قبل تاريخی ايران اسالمی 
از تعميق يافتگی مبارزه در درون صفوف کارگران ايران و طرفداران 
همسنگر آنان که تا به امروز جنبش ما آنرا به دفعات و با تخکامی آ 

  .زموده است
 در يک کالم در راستای استمرار چنين مبارزه ای استوار ، بايد  

  . آزموده را آزمودن خطاست: گفت 
نبش چپ و آزاديخواهی را بخدمت گيريم و با  بايد همه ظرفيت ج
هر گونه _ هر که از ما نيست بر ماست _ پرهيز از طرح اينکه 

پشتيبان و نيروی حمايتی موردی ، ناپايدار را هم پشت نکرد و دريغ 
چنا نچه با _ نورزيم از اينکه ما را زير عالمت سئوال می کشانند 

م برای تحکيم صفوف مبارزه ما بايد بتواني_ اين و آن همراه گرديم 
طبقاتی ، همه جويبارهای پراکنده را در مسيری استوار و پرتالطم 
به دريای جوشنده و پر امواج بکشانيم تا از تهاجم عنان گسيخته 

  ! سرمايه جهانی گزندی به ما راه نيابد 
  ما بايد بنفع جنگ طبقاتی موجود در داخل کشور ، بشدت از اين 

   ٠ پرهيز کنيم نوع خود بينی ها
    اگر همه ابزار کار برای تدارک يک سلسله همکاريها در خارج از 

 بايد برای پشتيبانی طبقاتی کارگران داخل ٠کشور فراهم است 
کشور و از جمله فعالين کارگری سقز که در انبانی از پرونده سازی 

: های مسخره قضات رژيم در گيرند ، همانگونه که پيشتر ياد کرديم 
نبش دفاعی بشکل همه جانبه و فارغ از محدوديت نگری و ج

انحصار طلبی و مبارزه را تنها در گرو خود دانستن ، فعالتر از پيش ، 
برای لغو بدون قيد و شرط کامل دادگاه تفتيش عقايد رژيم در شهر 
سقز از سويی و با ز پرداخت جبران خسارت وارده به کارگران 

 ميليون ٢٠٠نان ، لغو قرار وثيقه دستگير شده و خانواده های آ
تومانی آزادی آنان از زندان از سوی ديگر بصورت همه جانبه و مهم 
تر از همه طرح لغو ممنوعيت اجازه سفر دستگير شدگان برای 
تماس و حضور در مجامع کارگری بين المللی که بصورت مشخص از 

ستار خوا» کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری آزاد « جانب 
   همچنين آزادی حضور ٠سفر محمود صالحی به کانادا شده اند 
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  ...ما و کارگران اول ماه مه سقز       
  

فعالين کارگری در مجامع و محافل کارگری برای ابراز نظر ، لغو 
کنترل امنيتی بر محيط کار ، زندگی خصوصی و تلفن يکايک دستگير 

  .شده گان بايد با تمام قوا ادامه يابد
   نبايد از ياد ببريم در مقابل غول سرمايه جهانی ، همبستگی   

جهانی و همکاريهای پيوسته و تنگاتنگ ما ، می تواند پايه مادی 
مبارزتی مان را معنی بخشد ، همانگونه که پراکندگی و خرده 
کارههای ما ، سبب شکستن و درجا زدن های مان شده و ما را در 

 ٠انی و اقمارش خلع سالح می نمايد برابر ترکتازی امپرياليسم جه
تنها يگانگی ما و پرهيز از شکاف جدايی ها ، ما را در اين مبارزه 

  !  نابرابر استوار نشان خواهد داد
در راستای پيش بردن اين وظايف  ما فعالين اتحاد چپ کارگری   

توامان از هيچ گونه همکاری ، مشورت ، رايزنی ، گفتگو و همکاری 
ازمانها و احزاب ، محافل و مجامع ، گروهبنديهای فی مابين س

راديکال چپ و آزاديخواه سوسياليست خودداری نمی کنيم و با 
با همه _ همانگونه که تا به امروز نشان داده ايم _ تمام توان 

امکانات تبليغی خويش در خدمت بازتاباندن همه سويه فعاليت ها 
مکاريها اعالم می هستيم و چون گذشته آمادگی خود را برای ه

     !داريم 
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 5دنباله از صفحه 
  

    ......ران هسته ایبح
  

گاهی به حریف الزامات عملی و تک موردی وازروی العالجی 
اما درمورد مقابله با بحران اتمی . امتيازاتی کوچک می دهد

اسالمی برای جلوگيری از سوء استفاده این رژیم از خآل جمهوری 
  . بوجود آمده روند توافقات از برجستگی بيشتری برخورداراست

 گرچه شعار رژیم ایجاد بازدارندگی و امنيت و استقالل -*4   
است، اما نتيجه عملی آن جزتبدیل کردن کشورما به سيبل 

جامعه و منطقه، فشارهای بين المللی، ميليتاریزه کردن فضای 
بلعيدن منابع مالی وتوليدی کشور، افزایش فقر وبدبختی و باألخره 

و این درواقع . تشدید فضای سرکوب و اختناق بيشترنخواهد بود
نتایج ویرانگرانه . ناقض ادعاهائی چون امنيت واستقالل است

سياست ميليتاریزه شدن بلوک شوروی سابق را همه بخوبی می 
ت بار کره شمالی با گسترش  فقر و قحطی حاکم تجربه رق. دانيم 

دست یابی پاکستان مسلمان . برآن کشورنيز درمقابل ما قرار دارد
به بمب اتمی، همواره موجب رضایت سردمداران نظام بوده و نمونه 
ای وسوسه انگيزهم برای اقتباس از آن و هم انتقال اسرارفن آوری 

باید فراموش کرد که دست هرگز ن. آن ازطریق بازارسياه بوده است
یابی پاکستان به بمب اتمی درشرایط بالکل متفاوت و اساسا 
بعنوان متحد و دوست ایاالت متحده و بانادیده انگاشتن تالش های 
آن به بهانه اجتناب ناپذیربودن ضرورت ایجاد توازن اتمی دربرابرهند 

  .صورت گرفت

 جابنه با توجه به همين امکان هست که تمرکزو فشاریک*5
کشورهای غربی حول مسائل اتمی، درعين حال می تواند 

  درشرایط معين موجب سازش جمهوری اسالمی با جهان غرب 
  

پذیرش تعليق غنی سازی اورانيوم : وبویژه اروپا بشود
دربرابرنادیده گرفته شدن نقض حقوق بشرو گسترش همکاری 

  .های اقتصادی
امی آن درکشورهای درخودایران،نقش تهدیدات آمریکا وحضورنظ*6

همسایه ما، عمال موجت تقویت فرادستی نيروهای تماميت خواه 
ووالئی، ودامن زدن به انفعال و تسليم خاتمی دربرابرفشارهی 

للی جناح حریف به بهانه اولویت حفظ نظام دربرابر نهدیدات بين الم
  .گردید 

                  

    
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net       

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
                  6777819- 40- 49               

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net      

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com  

   
 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       
      www.sedayekargaran.com  
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  روم اجتماعی اروپاو ف                

   اکتبر 17 تا 15 از 
 »ضروريست جهان ديگر«  با شعار مرکزی

! ديبرگزار گرد در لندن  
  

اتحاد چپ کارگری ايران ، در آستانه اين اجالس ، بيانيه ای 
منتشر نمود که در آن خطاب به آزاديخواهان ايرانی آمده 

   :بود
 اکتبر ١۵ ـ ١٧   فوروم اجتماعی اروپا در لندن در تاريخ "  

الين جنبش جهانی ضد  نفر از فع٣٠٠٠٠ با بيش از ٢٠٠۴
سرمايه داری از کشورهای اروپايی شرکت می کنند و بيش از 

  !جلسه و سيمنار بر پا می باشد٢٠٠٠
   تم بسياری از جلسه های سياسی مخالفت با جنگ افروزی 

  !آمريکا در منطقه خاورميانه است 
    فعالين جنبش چپ عراق و اتحاديه های کارگری در چند 

   ٠دارندجلسه عمده شرکت 
 اتحاديه های کارگری و فعالين جنبش کارگری چند سيمنار 

 در اين سيمنارها ٠گسترده در تمام روز بر گزار خواهند کرد
به مسائل پيرامون خصوصی سازی ها ، بيکار سازيها ، 

 به هندوچين ، ٠٠٠انتقال مشاغل فنی ، خدمات تلفنی 
کارگران موقعيت کارگران مهاجر در اروپا و تضعيف موقعيت 

در مقابل کارفرما به علت گسترش قراردادهای موقت بر 
   ٠خورد خواهند شد 

     در فوروم لندن از جانب فعالين اتحادچپ کارگری دو 
سوسياليت فوروم بين المللی و اتحاد « سخنرانی با حمايت 

مبارزات کارگری ايران عليه « : با عنوانهای » چپ کارگری 
سازی ها و تاريخچه شورا های خصوصی سازی ها ، بيکار 

 ١۶به زبان انگلسی و فرانسوی روز شنبه » کارگری ايران 
  !  بعد از ظهر بر پا می گردد٢ ـ ۴ ساعت ٢٠٠۴اکتبر 

       ما همه فعاالن سياسی و باورمند به مبارزه طبقاتی در 
ايران را به جلب حمايت گسترده از مبارزات کارگران ايران ، 

« اعتراضات ، اعتصابات ،و تدارک در شرايط دشوار 
غير قانونی برای فعالين کارگری اجتماع کننده » بيدادگاههای 

در جشن اول ماه مه سقز ، دعوت می کنيم که به هر طريق 
ممکنی در اجتماعات و جلسات فوروم لندن شرکت موثر 

  "! نمايند 
=========================      

در مورد اين راه کارگر ، ما در شماره بعدی هفته نامه  *
  .عی را منتشر خواهيم نمود اجالس مهم گزارش جام

  
  
  

  
  = پيام تشکر    =                  

  
  : به هم والیتی های انترناسيوناليست

 
 حسن حسام، امير جواهری لنگرودی، نقی ریاحی، 

تقی ریاحی، رفعت رنجبران، حشمت محسنی، 
سيامک جهان بخش، حجت پوینده، آرش کمانگر، 

...   و خسرو آهنگر، احمد بناساز نوری  
 

تن دادن به تبعيد اجباری در این دنيای وارونه ی سود 
و سرمایه، پس از مبارزه عليه دو رژیم شاه و شيخ 

مدافع سرمایه و آن گاه به سوگ فرزند نشستن درد 
بزرگ و سنگينی است که یقينا بدون هم دردی رفقا 

و دوستان و توده های زحمت کش و دوست داشتنی 
.عملی ناپذیر است  

شکر از سازمان کارگران انقالبی ایران با سپاس و ت
جهت اختصاص دادن ابراز هم دردی در ) راه کارگر(

صفحه اول هفته نامه ی راه کارگر ، پيام تان در 
"شایان "  ساله مان 17مراسم بزرگ داشت عزیز   

راه با شعر حسن، با صدای گرم امير تسلی بخش هم
.دل های مان گردید  

 ویژه کمونيست ها در غم مبارزین و آزادی خواهان به
و اندوه، شادی و نشاط، تحصيل و تفریح، مسکن و 

پوشاک، سوخت و خوراک توده ها سهيم اند و در 
.عرصه ی عمل فعال، پس کارتان ستودنی است  

گام های تان در عرصه ی مبارزه طبقاتی عليه 
دست های پرمحبت و رفيقانه تان . سرمایه بلندتر باد
.را می فشاریم  

                                                                                 
    طيبه، شکوه، حسين مقدم           
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