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در ، هر ساله ما زنان   .از راه ميرسدهشتم مارس ديگری 

در اين روز گرد هم می آييم و مردان ، همه جای دنيا 
آزاديخواه را نيز فرا می خوانيم تا رنجها و نا برابريهای 
. هزاران ساله را بر تن خسته و مجروح خود مرهمی بنهيم 

 سخن در اين روز از مبارزات گذشته و از دستاوردهای ان
می گوييم و به راه دراز مانده در پيش نظری می افکنيم، و با 
  فکر جمعی خود برای مشکالت در پيش ، چاره جويی می کنيم
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 Thinkملی، گل سرخی، نارنجی آيا انقالب مخ
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 انقالب آرام و بی دغدغه  گوياهمانگونه که مشاهده کرديد

مخملی اکراين ،  مورد عالقه طراحان اصلی طرح رفراندم در 
دکتر ملکی، آقايان افشاری، جناب آقای ( بخصوص ( ايران 

  با صرف ميليونها دالر پول که)  عطری، دلبری و مومنی
 آن" عام المنفعه " آمريکا و سازمانهای غير دولتی و 

روی ه  برای بو  "خدا"  تنها محض رضايت صورت گرفته ،
 مصرف شده است، "مظلوم " کار آوردن  ويکتور يوشچنکو 

 ملی  "اشتی از اين شخصيتو آمريکا از اين بابت هيچ چشمد
  !!  اکراينی ندارد "و وطنپرست
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  !به ياری زلزله زده گان زرند بشتابيم     
  
  

 فوريه ، شهر زرند و روستاهای اطراف آن را 22صبج 

د و  درجه در مقياس ريشتر لرزان4/6زلزله بزرگی به قدرت 

جان صدها نفر را گرفت و هزاران نفر از مردم منطقه را 

مجروح ، صدها روستا را با خاک يکسان وخسارت بسياری 

  .به زندگی وحيات مردم منطقه وارد کرد

هوای بسيار سرد زمستانی، خرابی و ويرانی راهها و خانه 

ها و اماکن عمومی، نبود امکانات بيمارستانی و امدادی به 

به مانند . گان بر درد و رنج مردم افزوده استزلزله زده 

هميشه، رسانه های دولتی رژيم اسالمی، با کوچک نشان 

دادن ابعاد زلزله ، در تالشندمانع از ابتکارات مستقل مردمی 

  .شوند که در مواقع سختی به ياری همنوعان خود می شتابند

با توجه به تجربه تلخ زلزله بم و نحوه ياری رسانی های 

ومتی و ستاد های باصطالح ياری رسان  آن، مردم حک

آزاديخواه و سازمانهای بشر دوست چاره ای ندارند جز آنکه 

از طريق سازمان دادن تشکلهای مستقل ومردمی، نهادهای 

نهادهايی که بتواند هم . کمک رسانی و امداد را بوجود آورند

مانع از حيف وميل کمکهای مردمی توسط نهادهای فاسد 

تی شده و هم به سرعت هر چه بيشتر به ياری مردم حکوم

  . مصيبت زده بشتابند

 راه کارگر ضمن تسليت –سازمان کارگران انقالبی ايران 

وابزار همدردی نسبت به مردم مصبت زده زرند، خواهان 

آنست که سازمانها و نهادهای مردمی و مستقل هر چه 

 با ياری و سريعتر به ياری مردم زلزله زده زرند بشتابند و

همبستگی با مصيبت زدگان زلزله ، در د و رنج حاصل از اين 

  .حادثه های شوم طبيعی را کاهش دهند 

  

   راه کارگر-کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
                                                                    

  2005فوريه  22                        
  
  

  
  

 
  
  
  
 

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                               

 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  
 

مشخص" ديدگاه  " مقاالتی که با کد: توجه 
ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان

 .نيستند 
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     نی از مبارزات کارگران در ايران فراخوان پشتيبا
 ) ١شماره  (                     

خواست کارگران ايران ، برای ايجاد تشکلهای آزاد   از
   !ومستقل کارگری قويا دفاع نماييم

    
  : آزاديخواهان ايران ومجامع کارگری جهان  

   
خش های مختلف کارگری در  هزاران تن از کارگران ايران از ب 

سراسر کشور ، طی بيانيه ای خواهان به رسميت شناخته شدن 
تشکلهای آزاد و مستقل کارگری و نمايندگان واقعی شان می 

  ! باشند
این در موقعيتی است که در ايران ، ميليونها نفر از کارگران صنايع،  

ان کارخانجات و کارگاه های بزرگ و کوچک ، بازنشستگان، کارگر
جوان بيکار و بيکار شده، کارکنان بخش های دولتی و خصوصی، 
کارگران با قرار دادهای کار دائمی و موقت و هزاران هزار نفر از زنان 
کارگر و خانه دار و کودکان کارخيابانی ، تماما ازحداقل حقوق تامين 
اجتماعی ، امنيت شغلی ، حق کار و حتی از حداقل پوشش 

  ! ز حقوق پايه ای شان محروم شده و می شوندقانونی برای دفاع ا
 در چنين موقعيتی تنها وسيله موثری که می تواند آنها را از این  

وضعيت فالکت بار نجات دهد و به یک زندگی قابل قبول انسانی 
برساند، سازمانيابی در تشکل های مستقل و آزاد کارگری و تکيه 

« امضاء کنندگان اين  ما  ٠.بر اتحاد طبقاتی و سراسری می باشد
مدافعان اتحاديه ها، سندیکاها و شوراهای « : اعم از « فراخوان 
برای حمایت از مبارزات کارگران در ایران ، ضمن  » ٠٠٠کارگری و

کميته پيگيری برای ايجاد « : پشتيبانی همه جانبه از بيانيه 
اخل در کنار هزاران کارگری که در د» تشکلهای آزاد کارگری در ايران 

کشور اين بيانيه را امضاء کرده اند ، تمامی فعالين جنبش کارگری، 
 اجتماعی و باورمند به مبارزه -انجمن ها و نهادهای فرهنگی

طبقاتی در ايران ، سازمانها ، احزاب رسانه های خبری ، اينترنيتی 
« و انسانهای آزاديخواه را دعوت می کنيم تا ضمن همراهی با اين 

به هر وسيله ممکن » ر پشتيبانی از مبارزات کارگران فراخوان عام د
به مبارزه کارگران ايران در ايجاد تشکلهای مستقل کارگری و در 
  !! دفاع از حق زندگی شرافتمندانه انسانی شان ياری رسانند

   : امضاء  
 -  ابراهيم آوخ – سعيد افشار - یوسف آبخون -مرتضی افشاری 

مانوئل اسماعيلی -  مرسده اخالقی -شعله ایرانی–بهرنگ آبکناری 
امين -هوشنگ انصاری -  نوروز احمدی - علی اشرافی -آذر ادیبی -

 -  محمد خرم -  مهوش خراسانی - علی پيچگاه - امير پيام -باقری 
- -  صفارساعد -حوری صهبا -حسن رحيمی -یداله خسروشاهی 

 - محمد صفوی-صمد شکوهی - تاصر سعيدی -منصور سلطانی 
 فرامرز -رسول فقهازاده - حسن حسام - عباس فرد-ر عباس عليپو

 علی – محمد منيری -جالل مجيدی -عليشير مبارکی - فيضی 
 بهمن -  علی دماوندی - محمد شيبانی-  آذر شيبانی-غفوری
 قدرت - سورن زکی- یعقوب خلعتزاده- اردشير مهرداد- شفيق
 حميد - حسن وارش-  هوشنگ ُگالب دژ-  آرش کمانگر - قليزاده
 - بيان راستگر-  تراب ثالث -  بهروز فراهانی-علی واحدی-ادی نوش

_  رضا مرزبان -  بهروز اميد الهيجانی - بيژن سعيدپور-تقی روزبه 
فرخ قهرمانی ـ آزاده شکوهی ـــ ارژنگ بامشاد ـ _ بيژن سعيد پور 

 ـــ - بهمن شفيق-نجف روحی ـــ ويدا هوشيارـــ حشمت محسنی
 لنگرودی ـــ جالل سعيدی ـــ محمد  امير جواهری- حسين نقی پور

روبن مارکاريان سروژ قازاريان ـــ _رضا شالگونی ـــ رضا آبادی 
اکبر _ سيامک جهانبخش ــ نقی رياحی لنگرودی ــ شهاب برهان 

مجيد _ علی فياض _ رضا طالبی _ حسن عزیزی _ سوری 
 ایوب رحمانی – علی غفوری - فریبا ثابت_ پرویز جواهری -محمدی

 – ستار رحمانی – محمد شيبانی -پروانه رحمانی _ ذر شيبانی  آ–
 علی اکبر - بعقوب کالت زاده- غالمعلی خانعلی زاده- سوران زاکی
 آزاد - مجيد توکلی-  عليرضا طيبی- سيامک مبارکی-عباس پور
   شراره داوطلب -  بهمن سيفی-  مهدی داوطلب-منصوری

  
  ........امضا ها ادامه دارد 

  
  kargaran_iran@yahoo.co.uk        :آدرس تماس 

   ايراناتحاد چپ کارگری            
   از خواست کارگران ايران برای ايجاد تشکلهای

    !مستقل کارگری دفاع ميکند          
  

 !کارگران مبارز، آزاديخواهان ، مجامع کارگری بين المللی 
رزه نابرابر نيروی کار و سرمايه در ايران طی بيش از دو دهه مبا

مطالباتی مزد و حاکميت جمهوری اسالمی ، تمامی حقوق اجتماعی، 
حقوق بگيران را ناديده گرفته و کارگران را از حق تشکل ، تجمع و 

در اين ميان سازمان جهانی کار  . هر نوع حقوقی محروم کرده است
به رسميت شناختن ارگانهای  ن المللی باو برخی اتحاديه های بي

 « و» خانه کارگر«سرکوب جمهوری اسالمی در محيط کار، يعنی
 به مثابه نماينگان واقعی کارگران ايران، »میشوراهای اسال

، ١٣٨٣مهرماه در . مشکالت کارگران ايران را دو چندان کرده اند
 سفری به در) ILO(آقای تايپوال نماينده ارشد سازمان جهانی کار 

تهران ، پس از گفتگوی مفصل با سران خانه کارگر و شوراهای 
اسالمی و تنی چند از مسوالن بلند پايه وزرات کار و امور اجتماعی 

تشکيالت کارگری ايران در راستای مفاد مقاوله  «: اعالم داشت
بدون اينکه .  بايد تقويت و حمايت شوند٩٨  و٨٧ نامه های 

 يابد و نيز بايد تحليلی از مشکالت و موانع حمايت های فعلی کاهش
موجود در راه فعاليت تشکلهای کارگری ارائه داد و همچنين به 

 خبرگزاری ١٣٨٣ دی » ...استقالل تشکلهای موجود توجه شود
اسيون اتحاديه های درايلنا از سفر الکساندر ژاريکوف دبير اول ف

خانه « در مراسم بازديد از تشکيالت WFTUکارگری جهان 
ما سالهاست با تشکلهای کارگری از راه دور  «: اعالم کرد» کارگر

اما اينبار به منظور ارتباط نزديک به ايران سفر . ارتباط داريم 
چنين بحث » . ما نيز قصد افزايش همکاری با ايران را داريم. کرديم

و گفتگوها و مشاورت و توافق با جمهوری اسالمی ، از يکسو 
است کارگران ايران و از سوی ديگر حقانيت رودروئی با خو

و تاييد » شوراهای اسالمی « و » خانه کارگر «بخشيدن به
سياستهای سرکوبگرانه و ضد کارگری جمهوری اسالمی است که 

 . تداوم سلب حقوق کارگران ايران را ميسر ميسازد
کميته پيگيری برای  «در داخل ايران، طی هفته های گذشته بيانيه 

که امضا و پشتيبانی هزاران تن »  تشکلهای مستقل کارگریايجاد 
به همراه داشته است در  از کارگران شرکتهای بزرگ و کوچک را

شوراهای « و » خانه کارگر«ابر سياست به رسميت شناختن بر
 امنيتی رژيم به مثابه نمايندگان  ،و نهادهای شبه کارگری» اسالمی

 . المللی ، براه افتاده استکارگران ايران توسط سازمانهای بين 
اين حرکت مورد حمايت گرايشهای نظری گوناگون در ميان مدافعان 

، شوراهای   اتحاديه های کارگریجنبش کارگری اعم از مدافعان
اتحاد چپ کارگری، با آگاهی . قرار گرفته است... کارگری ، سنديکا 

 به خطر جنگ روانی سرمايه داری جهانی با جمهوری اسالمی و
سازمان جهانی کار و توهم آفرينيهای سرمايه ليبرال پيرامون 

از خواست بديهی کارگران -چنين تشکلهايی  رفرميستی از هایدرک
ايران برای ايجاد تشکلهای کارگری مستقل ، به مثابه خواستی 

 شوراهای « و» خانه کارگر «انتقالی و در راستای افشای وابستگی
جمهوری اسالمی، قاطعانه دفاع  به ارگانهای سرکوب  »اسالمی

ميکند و اقدام همه جانبه در گسترش دفاع بين المللی از اين کارزرا 
  . را از وظايف خود ميداند

هيچ کوششی دريغ نخواهيم کرد و در چهارچوب ز  ما در اين امر ا
کارزار موجود در حمايت از مطالبات کارگران ايران از اين خواست 

  دفاع خواهيم کرد
  2005/ 19/2             ماهنگی اتحاد چپ کارگریهيئت ه
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بيانيه جمعي از نمايندگان سابق تشکالت 
  مختلف کارگري در ايران

  
خطاب به آقاي گاي رايدر، دبير کل کنفدراسيون 

 بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري
 
  

آقاي دبير کل، ما بعنوان جمعي از نمايندگان سابق 
ايران، ضمن حمايت قاطع از تشکالت مختلف کارگري در 

خواست کارگران، از شما انتظار داريم هم چون گذشته و در 
 سال مبارزه، اکنون که ٢۴اين موقعيت حساس و پس از 

بخشي از کارگران در حال اقدام براي ايجاد تشکالت مورد 
 نظر خود هستند، حمايت خود را از اين حرکت اعالم داريد

  
 ٢٠٠۵ فوريه ٢٢ – ١٣٨٣ اسفند ۴سه شنبه 

 
 سال گذشته کارگران ايران فاقد ٢۴همانطور که واقفيد، طي 

در اين مدت بارها بخش . هرگونه تشکل مستقل و آزاد خود بوده اند
هاي مختلف کارگري براي ايجاد تشکالت مورد نظر خود اقداماتي را 
انجام داه اند که با کارشکني و مخالفت مسئولين وزارت کار، خانه 

 .شوراهاي اسالمي کار روبرو شده اندکارگر و 
 و همچنين در ١٩٩٣کارگران بخشهاي مختلف وزارت نفت در سال 

 ضمن تجمع در جلو اداره مرکزي وزارت نفت در تهران ١٩٩٧جوالي 
خواهان به رسميت شناسي نمايندگان خود شدند که با هجوم 

  نفر از فعالين کارگري و١٠٠نيروهاي نظامي و دستگيري بيش از 
که به خاطر اين حرکت از . زنداني شدن و اخراج  روبرو گرديدند

طرف سازمان جهاني کار مسئولين وزارت کار براي اداي توضيحاتي 
 .به اين سازمان دعوت شدند

هم چنين طي اين سالها کارگران ايران خودرو، کارگران فلزکار 
ور مکانيک، کارگران اتوبوس راني تهران و حومه ، کارگران راديات

طي بيانيه هايي علني از ... سازي ايران، معلمان، پرستاران و
مخالفت و ممانعت مسئولين وزارت کار، خانه کارگر و شوراهاي 

کانون . اسالمي کار جهت ايجاد تشکالت خود شکايت داشته اند
نويسندگان ايران در اين مدت بارها طي بيانيه هاي علني از 

راي ايجاد تشکل صنفي خود مخالفت مسئولين جمهوري اسالمي ب
شکايت کرده و اظهار داشته اند که حتا اجازه برگزاري جلسات 

از طرف ديگر .  جهت تجديد انتخابات نمايندگان را به آنها نداده اند
کامال مطلع هستيد که بر مبناي قانون کار جمهوري اسالمي 
کارگران صنايع بزرگ چون نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع مس، صنايع 
پوالد، صنايع توليد خودرو صنعت ذوب آهن و صنايع سنگين اجازه 

 ٣۵کارگران کارگاه هاي زير .  ايجاد تشکل مورد نظر خود را ندارند
 در صد از کل کارگاه ها را تشکيل ميدهند، هم چنين ٩٧نفر که 

 درصد از کارگران ايران را ٩٩کارگران موقت که طي برنامه چهارم 
و اين روند .  ز ايجاد تشکل محروم هستندتشکيل خواهند داد، ا

 .تاکنون ادامه دارد
در هفته گذشته، جمع وسيعي ازکارگران ايران طي يک بيانيه 

" علني که کپي آنرا براي شما ارسال داشته اند، کميته اي بنام 
را اعالم " کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي آزاد کارگري در ايران

 امضاء بيش از  چهار هزار نفر از کارگران در اين بيانيه که به. داشتند
صنايع، کارخانجات، کارگاهها، اصناف مختلف، معلمين، پرستاران، 
کارگران موقت وبيکار و اقشار مختلف کارگري رسيده، ضمن بر 
شمردن مشکالت کنوني کارگران ايران، خواهان ايجاد تشکل 

ز شما مستقل و آزاد کارگري از تشکالت موجود دولتي شده، و ا
 .خواسته اند که از اين خواست به حق آنها حمايت کنيد

  
  آقاي دبير کل

 
ما بعنوان جمعي از نمايندگان سابق تشکالت مختلف کارگري در 
ايران، ضمن حمايت قاطع از خواست کارگران، از شما انتظار داريم 

 سال ٢۴هم چون گذشته و در اين موقعيت حساس و پس از 

ي از کارگران در حال اقدام براي ايجاد مبارزه، اکنون که بخش
تشکالت مورد نظر خود هستند، حمايت خود را از اين حرکت اعالم 

تا کارگران در ايران با پشتگرمي و استناد به حمايت هاي . داريد
همکاران خود در سطح جهان پايه هاي اوليه يک تشکل مستقل و 

اري موجود در آزاد کارگري را در مقابل تمامي نهادهاي سرمايه د
ما پيشاپيش سپاسگزاري خود را از چنين .  جامعه بوجود آورند
همچنين که نسبت به پشتيباني هاي قبلي . اقدامي ابراز ميداريم

  . شما از کارگران ابراز تشکر نموده ايم
  

    --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- ---- 
 
 ران بافنده سوزني تهران   مرسده اخالقي سنديکاي کارگ-
   مانوئل اسماعيلي اتحاديه کارگران کفاش-
   آذر اديبي  شرکت کيمي دارو-
    علي اشرافي  شرکت توليد دارو-
 مرتضي افشاري سنديکاي کارگران صنعت چاپ تهران و -

 حومه
  نوروز احمدي شوراي کارکنان صنايع نظامي شهرستان -

 مسجد سليمان
راي کارکنان نوبتکاري پااليشگاه   هوشنگ انصاري شو-

 تهران
    يوسف ابخون فعال و پژوهشگر کارگري-
   امين باقري  سنديکاي کارگران صنعت چاپ تهران و حومه-
   امير پيام شرکت مينو تهران-
  علي پيچگاه شوراي مرکزي کارکنان صنعت نفت-
 مهوش خراساني شوراي شوراي کارگران کارخانه جوراب -

  استاراليت
   محمد خرم  شوراي مرکزي کارکنان صنعت نفت-
  بيژن خوزستاني سنديکاي کارگران پروژه اي شهرستان -

 آبادان
   يداله خسروشاهي شوراي مرکزي کارکنان صنعت نفت-
  حسن رحيمي اتحاديه کارگران پروژه اي فصلي سنندج-
    ناصر سعيدي فعال و پژوهشگر کارگري-

  ان کارخانه کفش ملي حوري صهبا شوراي کارگر_ 
   منصور سلطاني شرکت ايندامين تهران-
    تاصر سعيدي فعال و پژوهشگر کارگري-
   صمد شکوهي معلم-
  محمد صفوي  نماينده کارگران نان کانادا، عضو اتحاديه  -

  کانادا١١۴شعبه 
     عباس عليپور شوراي کارگران صنايع چوب ايران-
 االيشگاه آبادان  عباس فرد پروژه بازسازي پ-
  رسول فقهازاده شوراي کارکنان ابزار دقيق پااليشگاه -

 تهران
 فرامرز فيضي شوراي مرکزي کارکنان شرکت واحد -

 اتوبوس راني تهران و حومه
  عليشير مبارکي سنديکاي کارگران پروژه اي شهرستان -

 آبادان
 جالل مجيدي شوراي مرکزي کارکنان صنايع گسترش و -

 نوسازي
  حشمت محسني فعال و پژوهشگر کارگري -
    محمد منيري سنديکاي کارگران شهاب خودرو-
   حميد نوشادي کارخانه آجر ماشيني قرچک ورامين، -

 شرکت دخانيات ايران
  علي واحدي شوراي برق منطقه اي تهران، سنديکاي -

 شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
 ش ملي غالمعلي خانعلي زاده کارخانه کف-
  
  
 
  

  رونوشت به اتحاديه هاي بين المللي کارگري              
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  ادامه از صفحه يک 

  ....روز جهانی زن           
  

  
  

مبارزه  و حرکت، روز به روز و لحظه به لحظه در جای جای این کره 
خاکی در جریان است و این روز سمبلی برای موجودیت این جنبش 

  .است 
 که زنان همچون سایه ای در پستوهای خانه پس از هزاران سال

نادیده گرفته می شدند با صنعتی شدن جامعه  فرصتی برای ابراز 
 فریاد  ووجود یافتند ،وارد بازار کار شدند و خواهان حقوق برابر

 ،دومين 1910 در سال .دخواهيشان به گوش همه جهان رسيد دا
 "کالرا زتکين " در اروپت به پيشنهاد کنفرانس زنان سوسياليست 

 را به نشانه همبستگی و پشتيبانی جهانی از مبارزات  و این روز
مطالبات کارگران زن صنایغ نساجی امریکا ،جهت کسب حقوق 

  .مساوی با مردان به نام روز زن نامگذاری کرد 
پيک سعادت « از طرف جمعيت شمسی  1301سال در در ایران 
«  توسط جمعيت 1305در شهر رشت  و سپس در سال »  نسوان 

  . جشن گرفته شد »بيداری زنان 
بيداری زنان و جنبشهای برابری طلبی از زمان قاجار که عده ای از 
زنان اشراف توانستند به اروپا مسافرت کنند و بعد از بازگشائی 
مدارس دخترانه که معلمان فرانسوی در آن تدریس می کردند، آغاز 

در انقالب مشروطه آگاهی و مطالبات زنان به اوج خود رسيد و . شد
رابری زن و مرد در کنار خواست آزادی و دمکراسی  از مطالبات ب

  .اوليه ملت ایران شد 
« .  کانون و سازمان بوجود می آید13در جریان انفالب مشروطه 

در این دوره خواهان تضمين حق زنان در » اتحادیه غيبی نسوان 
بی بی خانم یکی از مبارزان زن دوران .قانون اساسی می گردد

اهی اولين زنی است که شدیدا به فرهنگ مشروطه خو
را » معایب الرجال« مردساالری می تازد و در همين رابطه رساله

  .منتشر می کند 
با به قدرت رسيدن رضا خان قلدر ،تمامی جنبشها  از جمله جنبش 

»   مادر ، مطبخ ، ميهن« زنان سرکوب می شوند ونقش زن با شعار
رمان رفع حجاب اجباری در واقع  ف. از سوی دولتيان تعریف می شود 

برای مسخ کردن خواست برابری زن و مرد  و  واکنشی در برابر 
با ضعيف شدن حکومت پهلوی . خواستهای  زنان روشنفکر بود 

که وابسته به حزب توده » تشکيالت دمکراتيک زنان  « 1320سال 
 مرداد  وسيع 28بود تشکيل می گردد و در دوره قبل از کودتای 

« 1321ن سازمان علنی زنان به حساب می آید ،در سال تری
توسط صدیقه دولت » حزب زنان« 1323و در سال » جمعيت زنان

 مرداد دوباره 28 با کودتای 1332سال . آبادی تاسيس می گردد 
مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران به زیر تيغ خفقان و سرکوب می 

نهای وابسته  و انتشار محمد رضا شاه   هم با ایجاد سازما. رود 
مجالتی چون زن روز و اطالعات بانوان می خواست واکنشی در 
برابر حرکت پيش رونده  زنان انجام داده باشد و به اصطالح زنان 

  . روشنفکر را خلع سالح کند 
  ارائه الگوی غربی از نظر شکل و ظاهر همراه با ابتذال  فرهنگی  

زنان  وعدم حضور  جنبش و به لجن کشيدن انسانيت  و حرمت 
مستقل زنان  به دليل سرکوب شدید، همانا زمينه ساز آن شد که 

 زنان که سهم بزرگی در پيروزی انقالب 57بعد از انقالب شکوهمند 
انقالب . داشتند ،همراه ملت ایران به آلترناتيو اسالمی روی بياورند 

ناخت بدون  ش.ایران در آغاز سياسی و نه اسالمی بود و مردم  
هيوالی بنيادگرای اسالمی ، حکومت اسالمی  را با دستهای خود 

  و بر روی خون فرزندانشان  باال بردند
جمهوری اسالمی با استقرار و مهمتر از آن با تسليح شدن ،       .

  . سال است که سرنوشت مردم ایران را به دست گرفته است 25
در پروسه انقالب »  جمعيت زنان مبارز« و» جمعيت بيداری زنان «

گروهی . نخستين سازمانهایی بودند که اعالم موجودیت کردند 
اعالم » اتحاد ملی زنان «  با نام 58 فروردین 8دیگر از زنان در 
 پس از ساليان دراز خفقان ، مراسم 57 مارس 8. موجودیت کردند 

به .  شد 57روز جهانی زن برگزار و نقطه عطفی در حوادث انفالب 
انقالبی « ین مراسم ، خمينی  از دولت  بازرگان خواست که دنبال ا

عمل کند و اجازه ندهد که زنان  مثل زمان طاغوت لخت وارد » 
« ادارات شوند و کار کردن زنان را در صورتی مجاز دانست که 

  . را رعایت کنند » حجاب اسالمی 
   پس از آن با تدوین قانون اساسی بر اساس شرع اسالم ، زنان به

حجاب اجباری ، حق طالق یک . شهروندان درجه دوم تبدیل شدند 
جانبه برای مرد ، قوانين مربوط به ارث ، دیه ، شهادت و قضاوت و 
حضانت کودک همگی از شرع اسالم گرفته شد و در قانون 

بدین ترتيب سيستم . اساسی جمهوری اسالمی مندرج شد 
احيای .  گرفت مردساالری سنتی و کهن از مذهب و قانون نيرو

حقوق زنان و تأمين حقوق شهروندی در ایران در درجه اول مشروط 
به تغيير قانون اساسی و پایبندی دولت به حقوق بشر و مفاد 

و این به معنی سرنگونی . کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است 
  . رژیم اسالمی است 

وشته   رنجی که زنان از نابرابری متحمل می شوند از قوانين ن
و این بدین معنی است که با . شده و هم نانوشته نشأت ميگيرد 

دور ریختن قوانين ارتجاعی مبارزه به پایان نمی رسد بلکه تازه 
  . مبارزه در عرصه فرهنگی آغاز می شود

  وجود سازمانهای مستقل  زنان  و فعاليت آنها  و برگزاری مراسم 
وی و هم جمهوری  مارس هم در حکومت پهل8روز جهانی زن در 

  . اسالمی  تابو بوده است  
حکومت پهلوی الگوی زن مبتذل وحکومت اسالمی زن محجبه و 

زن  ، انسانی مستفل  که می اندیشد ، . سنتی را ارائه داده اند 
انتخاب می کند ، متشکل می شود و مبارزه می کند ، برای 
حکومتهای دیکتاتور  خطری بزرگ است و بی جهت نيست که 

وتاليترها فسمت بزرگی از نيروی خود را صرف به انقياد کشيدن ت
  . زنان می کنند 

دختران و زنان جوان ایرانی با اشغال دانشگاهها ، با تسخير عرصه 
ارتباطات در اینترنت، با عقب کشيدن روسریهای خود ، با شکستن 
تابوی طالق و سنت سوختن و ساختن  و با تجمعات خود و 

روز زن در سالهای اخير و با ایجاد کمپين مبارزه با برگزاری مراسم 
  . خشونت  ، آگاهی فمنيستی را در ميان خود گسترش می دهند 

  هشتم مارس روز جهانی زن را گرامی می داریم  و عزم خود را 
بيش از گذشته جزم می کنيم و به سالها و روزهای بهتر اميد می 

برابری حقوقی و روزهایی که در سایه همت خودمان .بندیم 
آینده در دستهای ماست ، با . شهروندی زنان و مردان تأمين شود 

  .آگاهی و همبستگی آن را زیبا و انسانی خواهيم ساخت 
    

  
      57تصويری از تظاهرات تاريخی زنان تهران در اسفند 

  يکماه پس از روی کار آمدن رژيم زن ستيز اسالمی
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ....آيا انقالب مخملی            
  

جان الف لند هم در مورد دخالت غرب در اکراین می نویسد 
که دولت انگليس از چند سال پيش متخصصانی را جهت 

به "  سيستم های دمکراتيک غربی" تدریس در زمينه 
در براه انداختن حزب . اکرائينی ها به کيف فرستاده است

 دهد، غرب طی محافظه کار آنطور که الف لند شهادت می
این سالها در زمينه های مختلف در اکراین کار کرده است، 
تشکيل حزب سياسی و آموزش برای تعيين  ساختار حزبی 
تا جمع کردن ناسيوناليست های دو آتشه و نژادپرست که 

:" مانيفست حزب آنها پيامش این بود:" الف لند می نویسد
الف لند می " همه ی یهودیها را از کشور بيرون بياندازید

( skinheadsنویسد  تعدادی از آنان را که از جوانان معتاد و
آنها . از هواداران  یوشچنکو را مالقات کردم)  سرتراشيده ها

که از طرف  )  PORA( از یک طرف به سازمان جوانان 
کشورهای غربی حمایت می شوند، وابسته اند و از سویی 

"  اکرائينی ها-ودسازمان ملی دفاع از خ" دیگر از طرف 
UNSOاینان یک جنبش و .   حمایت و تامين می شوند

حرکت نيمه سياسی هستند که اعضایشان بسيار عالقه 
دارند که با تفنگ های خود در حاليکه لباس های سبز رنگ 
مدل سربازی بر تن و کالههای دو چشمی و یا کاسکت 
بسر دارند، برای دوربين های فيلمبرداری ژست و قيافه 

اگر در هر کشور دیگری بغير از اکرائين و کشورهای . بگيرند
بالکان، افراد خل وضعی مانند اینها فعال سياسی باشند، 
داد و فریادهای رسانه های آمریکائی و انگليسی باال می 
رود، اما در جمهوری های سابق شوروی چنين 
ناسيوناليست های قالبی و عوضی بدليل ضد روسی بودن 

 رویشان حساب می شود و در نتيجه دمکرات آنها، کامال
  ." خوانده می شوند

الف لند در مورد فعاليت انستيتوهای آمریکائی در امر 
  :" انتخابات اکراین  می نویسد

بطور مکرر اینگونه گزارش شده است که ناظرین غربی 
درانتخابات اکرائين، موارد بيشماری از تخلفات را که از طرف 

در حقيقت ، .  است ، مشاهده کرده انددولت انجام گرفته
این نقطه نظر کامال سياسی متعلق به  سازمانهای وابسته 

می باشد ، این گروه  ) OSCE) 1به دولتهای غربی مانند 
سازمانی که اصوال جهت ارائه گزارشات حيله گرانه و 
فریبکارانه ،  بدنام و رسوا می باشد و نقطه نظرات این 

 از اینکه حتی رای گيری صورت گرفته چنينی را اصوال قبل
 های ساختگی و  NGO. باشد، از قبل اعالم می کنند

که یک )  2" (کميته رای دهندگان اکرائينی " جعلی  مانند 
( جبهه سازمانی است که توسط حکومت های غربی 

 -Think( و انستيتوهای مخازن فکری )  عمدتًا آمریکایی
Tanks ( و تامين می شوند و به غرب  بنيان گذاشته شده

  . طور آشکار متحد یوشچنکو هستند
1- OSCE : Organization for Security and Co-operation 

in Europe 
  گرجستان و انقالب گل سرخی 

  
قبل از اکراین در گرجستان هم نمونه های فراوان دخالت 
های سازمانهای غربی در امر انتخابات این کشور توسط 

کائی که برای به پيروزی رساندن کاندیدای سازمانهای آمری

" در مطلبی تحت عنوان .  آمریکائيان ، انجام شده است
  :" آورده شده است) 1" (گرجستان" ایالت جدید آمریکا 

در نوامبر سال گذشته ارگانهای " شوارنادزه"پس از سقوط 
در ژانویه . مرکزی قدرت در  گرجستان از نو ترميم شد

بریاست جمهوری رسيد، دولتی " یلیميکائيل ساآکاشو"
 ماه مارچ سرانجام 27نوین قدرت را بدست گرفت و در 

انتخابات مجلس بر پایه ليست های مختلف احزاب انجام 
این انتخابات در نوامبر سال گذشته بدليل تقلب در آرا . شد

ملغی اعالم شده بود، که اکنون " انقالب گل سرخ"توسط 
همترین مهره رژیم جمهوری م. گرفت دوباره انجام می

، فرد مورد اعتماد "ساآکاشویلی"گرجستان، رئيس جمهور 
  ."...نيروهای حاکم در ایاالت متحده است

گيری خود بنفع آمریکا و  آقای رئيس جمهور جهت " 
اش به ورود به سازمان نظامی ناتو و جامعه مشترک  عالقه

 ." کند اروپائی را کتمان نمی
گرفتن اهميت کاربردی گرجستان بمثابه با در نظر ......" 

چنين محوری بودن این کشور در  گلوگاه نفت خزر و هم
سياست استيالگری جهانی امپریاليسم آمریکا، طبيعی 

های رهبری  است که واشنگتن تنها به قول و قسم
را بکار  "  سالح جادوئی"آنها آن  . گرجستان اتکا نکند

ط جهان با موفقيت بکار گيرند که تا کنون در دیگر نقا می
بگير  یعنی تبدیل این حضرات به مستخدم و جيره:  اند بسته

و از آنجائيکه کمی مستهجن خواهد بود اگر ! ایاالت متحده
چک مواجب واریز شده  اسم سازمان جاسوسی آمریکا در ته

به حساب آقایان ثبت شود، لذا بنياد مولتی ميليارد 
  ."فه را بعهده گرفته استاین وظي" سوروس"آمریکائی آقای 
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همانگونه که مالحظه می کنيد، بنياد سوروس بنام 
Renaissance Foundation ) که بخشی از )  بنياد رنسانس

ت و  بوسيله ميلياردر معروف جرج یک شبکه خيریه اس
سوروس تاسيس شده است و کمک های خود را از وزارت 
امور خارجه آمریکا دریافت می نماید، در انتخابات گرجستان 

  .نقش عمده را بعهده داشته است
                 - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- ---  

 گاردین  آمده است ، در که در"  یان تراینور"  در مقاله ای از 
گرچه که فاتحين انقالب )  :"  2(بخش هایی می خوانيم 

يک کارزار (ها هستند، لکن کارزار آن  نارنجی اوکرايينی
رفته که با مارکتينگ و تبليغات بسيار عالی که  بسيار پيش

توسط آمريکاييان )  کشور انجام گرفت4 سال اخير در 4در 
های  ی شده و سرنگونی رژيمبرای نجات انتخابات دستکار

اين کارزار که توسط دولت آمريکا، .  صورت گرفت» نامطلوب«
ها، هر دو حزب  مشاورين آمريکايی، نظرسنجان، ديپلمات

) انستيتوها( های غيردولتی  بزرگ آمريکا و سازمان
آمريکايی تأمين مالی و سازمانی گرديد، در اروپا برای اولين 

اد مورد استفاده قرارگرفت تا  در بلگر2000بار در سال 
را به کمک صندوق رأی به زانو » اسلوبودان ميلوسويچ«

  .درآورد
سفير آمريکا در بلگراد نقش کليدی را ايفا » ريچارد مايلز«

وی در مقام سفير آمريکا در تفليس سال گذشته . کرد می
» ساآکاشويلی«همين تردستی را در گرجستان تکرار کرد و 

» تراينور«." ....." پيروز گردد» شوارنادزه« بر را آماده کرد تا
ای  کننده کند که سناريوی آمريکايی نقش تعيين اشاره می

( در صربستان . برای جوانان فعال کشور در نظر گرفته است
اين وظيفه به عهده جنبش دانشجويان ) یوگسالوی سابق

  ، در گرجستان جنبش دانشجويان )مقاومت(» اوتپور«
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و در » زوبر«، در بالروس جنبش )بس است(» کمارا«

محول ) لحظه فرا رسيده(» پورا«اوکرايين جنبش 
آمده است که » گاردين«در ادامه مقاله ."....."  گرديد

های  برای کارزار خود در بلگراد دوره تکنيک» ساآکاشويلی«
ها را پشت سر گذارده است و  سازماندهی قيام توده

سفارت آمريکا در بالروس امکانات سفر رهبران جنبش 
جزاير بالتيک را فراهم  اپوزيسيون جوانان اين کشور  به شبه 

بنا به نوشته . اند کرده است که با صربيان مالقات کرده
شود ، آمريکاييان  چه به مربوط به صربستان می آن» تراينور«

گونی رژيم با استفاده از جو خصمانه موجود در بلگراد، سرن
  .اين کشور را از کشور مجاور مجارستان سازماندهی کردند

 National Democratic Institute(   انستيتو ملی دمکراتيک 
وابسته به حزب دمکرات، انستيتو بين المللی ) 

 ) International Republican Institute( جمهوریخواهان 
«  و خواهان، وزارت امور خارجه متعلق به حزب جمهوری

U.S. Aid  «وابسته به » انستيتوی جامعه باز«چنين  ، هم
از » Freedom House« ارتش و يا سازمان غيردولتی 

." ....." های اصلی کمکی اين جنبش هستند ستون
نيروهای اپوزيسيون که معموًال متفرق اند، بايستی حول 
محور يک کانديدا متمرکز شوند تا شانس پيروزی بر رژيم 

اين کانديدا طبق موازين پراگماتيک و عينی . دفراهم شو
  . گردد، حتا اگر دارای مواضع ضدآمريکايی باشد انتخاب می

شون «و همکارانش » پن«در صربستان نظرسنج آمريکايی 
زوران «گرا  برآورد کردند که رهبر اپوزيسيون غرب» و برالند
پسند نيست و قادر نخواهد بود بر  مردم» جينجيچ

وی مجاب گرديد به نفع . غلبه کند» ميلوسويچ«
نشينی  که دارای مواضع ضدغربی بود، عقب» کوشتونيتزا«

  در بالروس مشاورين آمريکايی فرمان دادند، . کند
که عضو سنديکا » والديمير گونچاريک«احزاب اپوزيسيون از 

محبوبيت داشت، پيروی » لوکاشنکو«بود و در بين طرافداران 
  . کنند

 ميليون دالر خرج کرد تا 41 رسمًا 1999اکتبر دولت آمريکا از 
انجاميد " ميلوسويچ«ای که به سرنگونی  ساله عمليات يک

  . را سازماندهی و تأمين کند
عالوه بر جنبش دانشجويی و اپوزيسيون متحد يک عنصر 

وجود دارد و آن » شابلون دمکراتيک«کليدی ديگر در 
ی خارجی ا يک دستگاه حرفه. است» شمارش آرای موازی«

هايی چون  گيری وجود دارد که توسط سازمان نظارت بر رأی
سازمان همکاری و امنيت اروپا سازماندهی شده است، 
  لکن در انتخابات اوکرايين هزاران ناظر انتخاباتی محلی به

های غربی تعليم ديده و  کار گماشته شد که توسط گروه
  . کردند حقوق دريافت می
Freedom House و National Democratic Institute  در  

را با » ترين شبکه نظارت بر انتخابات منطقه بزرگ«اوکرايين 
ها  آن. ديده ايجاد و از نظر مالی تأمين کرد  ناظر تعليم1000
طور، نظرخواهی هنگام خروج از اماکن انتخاباتی را  همين

 پوئن 11را » يوشچنکو«اين نظرخواهی که . سازمان دادند
ريف خود اعالم داشت، سرچشمه وقايعی بود که برتر از ح

گيری هنگام خروج از  رأی. پس از انتخابات صورت گرفت
اماکن انتخاباتی عنصر مهمی در اين سيستم است، زيرا که 

کند،  ابتکار مبارزه تبليغاتی عليه رژيم را از آن اپوزيسيون می
ای مهمی دارد و  مسئولين را به اثبات عکس  تأثير رسانه

  ..."سازد بور میمج

-2 
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  ونزوئال
  

بازی : ونزوئال " الکساندر کاوبرن طی مقاله ای با عنوان 
" بهکاران در شيلی و نيکاراگوئه در اینجا هم تکرار می شودت

  :می نویسد
" ( سازمان کشورهای آمريکائي"از " ناظران بين المللي"

OAS (  مرکز کارتر" گرفته تا) "Carter Center ( همگی برای
  . حفظ و نجات ثروتمندان بسيج شده اند

جمع اين سازمانها به نمايندگی از طرف همه مخالفين ، با 
آوری امضا و يا درخواست بازبينی و تحقيق مجدد شروع به 

" شورای ملی مستقل انتخابات" اعمال فشارهای عظيم بر 
  .نمودند

بدين معنا که ديويد گرين برگ ناظر انتخاباتی سابق بيل 
کلينتون که همچنان استراتژيست حزب دمکرات می باشد 

کی از  که يRCTV،و کسی است که با کانال تلويزيونی 
ودر واقع ( کمپانی های دست راستی رسانه ای است 

قرارداد ) رهبری اپوزيسيون ونزوئالئی را هم در دست دارد
بسته است که در اين تالش برای سرنگونی چاوز سهيم 

بلکه موسسه او دارای چيزيست که همکاران او در .... باشد
ند ، تنها می توانند در خيال و آرزوی آن باش) آمريکا( خانه 
  .کنترل رسانه های ونزوئال : يعنی 

يکی از هم سنخ ها و پيش کسوتان گرين برگ، مارک فاير 
  "بنياد ملی برای دمکراسی " استاين از 

 ) National Endowment for Democracy – NED ( با يکه
تازی در کنترل رسانه های جمعي، مشابه همين عمليات را 

 و عزل ساندنيست ها در  در جريان برکناری1990در دهه ی 
اخيرا جان کری نامزد دمکرات . انتخابات نيکاراگوئه انجام داد 

ها برای رياست جمهوری آينده آمريکا ضمن اعالم آرزو و 
مثل ( اشتياق خود جهت خلع يد و براندازی چاوز در ونزوئال 

و عملياتش تجليل بسيار بعمل ) NED( از اين بنياد ) بوش
  . آورده است

با همکاری شانه به  ) NED" (ادملی برای دمکراسی بني" 
و نهاد های ديگر مورد پشتيبانی سيا در ) ) CIAشانه با سيِا

AFL-CIO  - فدراسيون آمريکائی کارگران و گنگره سازمانهای 
  .  مشترکا عمل می کنند1( (صنعتی 

 NEDکنون ساليانه يک ميليون دالر به مخالفين چاوز   تا 
ر ميان دريافت کنندگان کمک از اين د. کمک کرده است

انستيتوی آمريکائی ، همه ی آن سازمانهای ونزوئالئی ديده 
 بر عليه چاوز رئيس 2002می شوند که در کودتای آپريل 

جمهور و معاون او و همچنين برانداختن نهادهای دمکراتيک 
ديگر نظير قانون اساسي، ديوان عالی کشور، و مجلس 

  . تا را امضا کرده بودندشورای ملی فتوای کود
يکی از کسانيکه از کودتا حمايت کرده بود ، کارلوس اورتگا 

. بود) CTV (2 –سرپرست فدراسيون مرکزی کارگران ونزوئال 
فدراسيونهای کارگران (  ها AFLمرکز اتحاد و همياری 

انستيتو " که خلفی برای زنجيره ی سيا و ) 3) (آمريکائي
  AIFLD (4"  (رقی کارگران آزادآمريکائی برای پيشرفت وت

 درصد بودجه و کمک های 80محسوب می شود، بيش از 
آژانس ايالت متحده برای توسعه بين "  و NEDخود را از 
 دريافت می کند و پولهای دريافتی از USAID (5" (المللي

NED را به سمت اورتگا و همدستانش هدايت می کند  " .
  و در انجام توطئه درگير است که تا گل" مرکز اتحاد و همياري
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و به مخالفين حکومت ياری می رساند، تکرار سالهای آلنده 
را به خاطر می آورد، زمانيکه با کمک اين سازمان 

  . دمکراسی شيلی نابود گشت) AFL(آمريکائي
 نقش خود در اين دسايس را انکار کند AFLطبيعی است که 

  Sanب کالير خبرنگار برجسته ، اما را
 Francisco Chronicle اخيرا دفاعيه و پوزش خواهی 

 را در يک نشست کارگری منتشر AFLمستدل و مشروح 
-AFLدر ونزوئال :" کالير در ادامه می نويسد. ساخته است

CIO کورکورانه از دستجات و اتحاديه های ارتجاعی که مکررا 
 چاوز را داشته ، قصد براندازی و سرنگونی پرزيدنت

پشتيبانی کرده که در نهايت به خرابی و انهدام و تضعيف 
  ." اقتصاد کشور منجر گشته است 

هم جهت با ) CTV( فدراسيون مرکزی کارگران 
FEDECAMARAS - اتاق تجارت و بازرگانی ونزوئال است و با 

آنان همکاری می کند که نتيجه اين همکاری ها سه 
 تعطيلی کارخانجات از طرف اعتصاب عمومی بزرگ و

 بوده 2003 و 2002 ، 2001کارفرمايان در طی سالهای 
 ) CTV(کالير می گويد که فدراسيون مرکزی کارگران . است

مستقيما در سازماندهی کودتا دست داشته است و قرار 
نقش داشته ) خونتا( بوده است که در حکومت نظاميان 

  . باشد
  
1- American Federation of Labor and Congress of 

Industrial Organization  
2- CTV ( Spanish) Central Labor Federation  
3- American Federation of Labor  
4- American Institute for Free Labor Development  
5- United State Agency for International Development  
  

  هائيتی
  

شر و کارکنان سازمانهاي  فعالين حقوق ب2001از سال 
بشردوستانه، اسناد و مدارک بيشماري را فراهم آورده اند 

دولت آريستيد ، ماموران  که چگونه گروههاي مخالف  
بقتل مي  و مردم بيگناه را در کوچه و خيابان  حکومتي 
به مراکز بهداشتي، مراکز   اين گروههاي مخالف  .رسانند

هيچ . مله ور مي شوندپليس و يا وسائل نقليه دولتي ح
 .کدام از اين قتل ها توسط دولت آمريکا محکوم نشده است

ساسکيند ذکر مي کند که مطابق يک نظرخواهي در سال 
 ، گروههاي اپوزيسيون و مخالف دولت، نمايندگي فقط 2000

 دسته هاي شورشي  . در صد از مردم کشور را دارا بودند8
 هر دو دسته از به دو دسته تقسيم مي شوند که البته

گروه دست  اولي، .  دولت بوش تغذيه مي شوند طرف
  )1. (است" همياري براي دمکراسي " راستي 

 از طرف حزب   در ذيل به شکل البي، دو سازمان آمريکائي  
همياري براي " جمهوريخواه آمريکا واسطه ارتباط با گروه 

  :  مي باشند  "دمکراسي
1- National Endowment for Democracy  

  
     
   

   

2- International Republican Institute   
  
 کلی از آنچه عنوان شد می بایستی به  نتيجه گيریدر

این مسئله اشاره داشت که با طرح پيشنهادی رفراندم، از 
دیدگاههای مختلف مخالفت شده است که یکی هم از 
زاویه دیدگاه استحاله گران است که سالهاست بر این 

 که در چارچوب همين رژیم می توان تغييراتی صورت باورند
داد، اینان نه تنها به جنبش های مردمی باور ندارند، بلکه  
طرح رفراندم را هم که جنبشی نيست، حرکتی رادیکال 
ارزیابی می کنند که می تواند امواجی را در درون  ساختار 

 که بهر روی باید( رژیم بوجود آورد که تعادل این ساختار 
  .را بهم زند)  حفظ شود

   طراحان  رفراندم که خود بخشی از اصالح طلبان حکومتی 
و خارج حکومتی بوده اند، هم اینک می خواهند باصطالح با 

راه حل دیگری  ارائه دهند از اینرو " نقد شکست اصالحات" 
اینان نمی خواهند . به ارائه طرح رفراندم  مبادرت ورزیده اند

در غياب سرکوب مبارزات مردمی و جنبش  در نظر گيرند که
  های واقعی 

 توده ای  که طی ساليان دراز از سوی جمهوری اسالمی 
صورت گرفته  و در پی  قتل عام و سرکوب گسترده و یا به 
مهاجرت فرستاده شده  فعالين درد کشيده جنبش های 
مردمی از سوی حکومت اسالمی و فقدان  فعالين دلسوز 

 عمده وجود دارد که نيروهای ارتجاعی از مردم،  این خطر
داخل و خارج کشور که عنوان  نخبه گان را هم یدک می 

" کشند،  توسط سازمانهای غربی با اسامی پرطمطراق 
و غيره ، که با خرج هزینه های گزاف " برای دمکراسی

قادرند در چنين به اصطالح رفراندم ها و انتخاباتی  آرای الزم 
  از یمن پول و پله فراوان که نصيبشان می را بدست آورند ،

شود، فورا سازماندهی شده و در نهایت کاندید مرتجع خود 
همانگونه که ( را در راس حکومت بعدی در کشور قرار دهند 

تحت این شرایط غير عادالنه توده ) . در باال شاهد بودیم
های مردم مورد حفاظت واقع نمی شوند و از داشتن 

تنها جمعی .  در چنين رقابتی محرومندسازمانهای خود
شياد بالفاصله قادرند با آنچه که از کيسه سازمانهای فوق 
الذکر بدستشان رسيده است، و  با تطميع مالی برخی 
شخصيت های کشور، اما  با ارعاب و عربده کشی  در ميان 

توده های مردم، به سازماندهی نيروی مرتجع و ضد مردمی  
تاکيد طراحان بر . رای الزم را بدست آورندمبادرت نمایند و آ

رفراندم در چنين شرایطی و الهام گرفته از انقالب مخملی  
  .اکراین ، تحقق این سناریو را کامال امکان پذیر  می سازد

     -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --  
 متذکر شوم که بحثی که در اینجا ارائه شد، تنها یک 

یه نقد به طرح رفراندم پيشنهادی است،  طرح زاو
رفراندم، همچنان بسياری نقدهای دیگر را از زاویه 

  .منافع عموم  می طلبد
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   جهان ما را، نئوليبراليسم      
   !? به آجا خواهد برد        

 
 يونس پارسابناب                        

  
  

رواج و تشديد (راليسم  نئوليب پي آمدهاي ناشي از عملكرد
در جهان آدامند؟ براي ") بازار آزاد"حرآت سرمايه با ايجاد 

ارائه پاسخ مناسب به اين سئوال، بايد سئوال اساسي تر 
ديگري را مطرح ساخت و آن اينكه چه نكته اي افتراق اصلي 

مدير عامل نئوليبراليسم در (آمريكا " بالمنازع"بين ابر قدرت 
و ابرقدرت وجدان و افكار عمومي بين ) نظام جهاني سرمايه

عمدتا نيروهاي ضدجنگ، ضد گلوباليزاسيون و (المللي 
. . .) جنبش هاي متنوع سياسي، فرهنگي و اجتماعي 

وجود دارد؟ به نظر نگارنده جواب به اين سئوال اساسي را 
از مفهوم و مقوله " دو ابر قدرت"ميتوان در تعريفي آه اين 
. عاصر ارائه ميدهند جستجو آرددموآراسي در جهان م

بررسي دقيق اين نكته تفاوتهاي ماهوي ميان تلقي ها و 
برداشتهاي مختلف از مفهوم و مقوله دموآراسي و ورطه 
عظيمي آه بين اين برداشتها در سطح جهاني بين اين دو 

 . ابر قدرت وجود دارد را به روشني نشان ميدهد
شعار بسيجي " ژيمتغيير ر"به دنبال " گسترش دموآراسي"

نئوليبرال هاي حاآم در واشنگتن است آه به طور جامع در 
توسط محافظه آاران نوين فورموله شده " دآترين بوش"

اين دآترين ادعا دارد آه تنها راه عالج برون رفت از . است
فالآت و آشوب و استبداد در جهان، گسترش جهاني 

و " آزاد"انديشه هاي نئوليبرالسم و قبول تفوق بازار 
سرمايه داري در سراسر جهان و آنترل و مديريت " مقدس"
و در ) جهان سوم(مناطق پيراموني و حاشيه اي " بالمنازع"

صندوق بين "واقع آل جهان از طريق محملهايي چون 
" سازمان تجارت جهاني"و " بانك جهاني"، "المللي پول

در . توسط نظام جهاني سرمايه به مديريت آمريكا است
ورهايي آه از گسترش دموآراسي و باز آردن درها به آش

روي حرآت سرمايه به هر علتي خودداري ميشود رژيم 
بوش به حربه هاي ديگر منجمله تهاجمات نظامي 

، آه "دآترين بوش"در واقع . متوسل ميشود" پيشگيرانه"
. . . عملكرد نظامي آن در آشورهاي عراق و افغانستان و 

ي مختلف اينترنتي و حتي رسانه روزانه توسط سايت ها
خود "هاي جمعي فراملي و خبرنگاران و گزارشگران 

در انظار عمومي ) Embeded Reporters" (سانسور آن 
ايجاد جهاني پر از "مردم جهان قرار ميگيرند، در زير نقاب 

به طور عريان " گسترش دموآراسي"براي " امن و امان
ايات نئوآانهاي حاآم را سيطره نظامي امپراتوري آمريكا و جن

توجيه ميكند و شرايط را براي گسترش هر چه بيشتر 
پايگاههاي نظامي و حضور نظامي آمريكا در اآناف جهان 

آه در هشتاد (شايان توجه است آه آمريكا . آماده ميسازد
درصد آشورهاي پنج قاره جهان پايگاه و يا حضور نظامي 

پاشي و نبود موفق شده است آه به شكرانه فرو) دارد
جماهير شوروي در سيزده سال گذشته به تدريج  اتحاد 

قانون حق معافيت براي نظاميان مجرم آمريكايي از محاآمه 
 -Extraآاپيتوالسيون نظامي (در دادگاههاي آمريكايي 
Territorial Military Rights (  را در اآثر آن آشورها آسب

 . آند

ابرقدرت افكار "ون اما از منظر و پرسپكتيو نيروهاي در
آه اآثرا قربانيان نظام جهاني سرمايه محسوب " (عمومي
از  بعد" گسترش دموآراسي"شعار و سياست ) ميشوند

ملعبه و بهانه هايي در " ايجاد امن و امان"و " تغيير رژيم"
جهت استقرار ديكتاتوري جهاني سرمايه به سرآردگي 

وها و جنبش ها اين نير. امپراتوري آمريكا در جهان ميباشند
نيست آه آن را " آاال"به خوبي ميدانند آه دموآراسي 

دموآراسي پروسه ايست آه در مسير تاريخ . آنند" صادر"
هر جامعه اي در نتيجه رويارويي ها و تداخل و روابط بين 
نهادهاي بومي آن جامعه شكل گرفته و رشد مييابد و در 

ست آه قابل و هيچ مليتي ني" ملت ــ آشوري"انحصار هيچ 
در واقع دموآراسي و مضامين مربوط به آن نيز . صدور باشد

مثل پروسه هايي چون عدالت خواهي، برابري طلبي، حق 
هيچ مرز و بومي . . . تعيين سرنوشت، حقوق بشر و 

روي اين اصل . نداشته و متعلق به تاريخ تمدن انسان است
 است آه جنبشهاي عظيم اجتماعي و فرهنگي و نيروهاي
ضدجهاني شدن سرمايه همراه با نيروهاي ضدجنگ و 

آه نه تنها در آشورهاي (بقاياي جنبشهاي رهايي بخش 
پيشرفته ي سرمايه داري، بلكه در سراسر جهان از مكزيك، 

گرفته تا عراق، فلسطين، نپال . . . آلمبيا، هائيتي و ونزوئال 
در ) و فيليپين و غيره در حال شكل گيري و يا رشد هستند

حالي آه به مبارزات خود عليه نظام جهاني و نهادهاي آن، 
شدت ميبخشند، به تالش خود در جهت ايجاد و خلق يك 

مشارآتي نيز دامن  آلترناتيو براساس دموآراسي توده اي ــ 
 . ميزنند

بايد خاطرنشان ساخت آه نئوليبراليسم حتي از نظر بخش 
مايه بزرگي از صاحب نظران طرفدار سيستم اقتصاد سر

داري، برخالف ادعاي اعالم شده ي خودش، با شكست 
نئوليبراليسم نتوانسته است آه ثبات و . روبرو گشته است

اقتصادي به وجود آورده و با تعديل درصد فقر در جهان،  رشد 
در واقع، در دوره قدر . مردم جهان را به سوي خود بكشد

، رشد ) تاآنون1970از اواسط دهه ي (قدرتي نئوليبراليسم 
اقتصادي آاهش يافته، فقر افزايش پيدا آرده و بحرانهاي 
مالي و اقتصادي مزمن دامن گير جهان سرمايه گشته و اين 

البته نئوليبراليسم در . امر در حال شدت گرفتن بيشتر است
حيطه ي پروژه ي طبقاتي حرآت سرمايه، با تحميل فقر و 

و به رو گشته بيكاري و غارت و چپاول جهانيان، با پيروزي ر
در اين حيطه، آه هيچ وقت به عنوان هدف اصلي . است

حرآت سرمايه، اعالم نگشته، نئوليبراليسم آنترل و 
سيطره ي آمپانيهاي فراملي و نهادهاي مالي و موقعيت 

را گسترش داده و رونق بخشيده و بيش " نخبه گان جهاني"
از پيش دولتهاي سرمايه داري را مجبور به اطاعت از 

 . ياست اين سرمايه ها نموده استس
پذيرش اين امر آه نئوليبراليسم در رابطه با ادعاهاي اعالم 
شده اش با شكست روبرو شده است، طرفداران آن را 
مجبور ساخته آه به يك عقب نشيني تاآتيكي دست زده و 

اين امر در درجه اول . متوسل شوند" رفورم"به اسلحه ي 
 در برابر پيشروي نئوليبراليسم ناشي از مقاومت مردم جهان

اروپا و (است آه به تشديد تضاد بين دو قطب سرمايه 
 . نيز منجر شده است) آمريكا

نتيجتا ما امروز شاهد اين امر هستيم آه نو محافظه آاران 
حاآم در آمريكا، براي توجيه آارشان، مسئوليت شكستها را 

اي به گردن دولتهاي دست نشانده و وابسته در آشوره
حاشيه اي جهان سوم انداخته و مذبوحانه تالش ميكنند تا 
نوك تيز حمله متوجه نهادهاي بين المللي و آمپانيهاي 

  از نظر آنها اين . بزرگ فراملي مالي و اقتصادي نشود
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   ....نئوليبراليسم             
  

» دموآراسي«آشورهاي فقير جهان سوم بايد با قبول 
يكا، طبق قوانين حاآم بر بازار امر» قيصر«صادره از طرف 

جهاني نئوليبراليسم، در ساختارهاي اجتماعي ــ اقتصادي 
خود تعديل به وجود آورند و بيشتر از پيش خود را به اجراي 

! گلوباليزاسيون ملزم سازند» متفوق«و » مقدس«پروسه 
» خواست«اگر آشورها و يا مليت هايي در مقابل اين 

الهام شده است مقاومتي »  آزادرهبر دنياي«خدايي آه به 
ي »پيشگيرانه«نشان دهند و پذيراي اخطار نگردند با تهاجم 
براي محافظه . نظامي ابرقدرت امريكا روبرو خواهند شد

آاران نوين اين امر مهم نيست آه مردم جهان چقدر از آنها 
متنفرند، آن چه آه براي آنان حائز اهميت است اين است 

. از قدرت امپراطور هراس دارندآه چقدر مردم جهان 
نئوليبراليسم با آاربرد سياست هاي جنگي نظامي فورموله 

ميخواهد جهان ما را به جايي » دآترين بوش«شده در 
 .بكشد آه در نهايت حاآميت بالمنازع بر جهان است

، به رژيم بوش فرصت خوبي داد تا 2001 سپتامبر 11واقعه 
ش را پياده آند آه توسط پروژه جاه طلبانه سيطره بر جهان

دآترين . معروف گشت» بناپارتيسم جهاني«بعضيها به نام 
تغيير «و » جنگهاي پيش گيرانه«بوش آه دو پايه اصلي آن را

تشكيل ميدهند، جاه طلبي امپراتورانه اي را در خود » رژيم
نهفته دارد آه در مقايسه با دولتهاي سابق امريكا، بي رحم 

اگر سردمداران .  آنها محسوب ميشودترين و درنده خوترين
رژيم هاي سابق مورد تنفر و انزجار خلقهاي جهان سوم در 
افريقا، آسيا و امريكاي التين بودند، هيأت حاآمه بوش مورد 
تنفر شديد مردم اروپا و امريكاي شمالي نيز قرار گرفته 

دولتهاي ليبرال آارتر و آلينتون و دولتهاي محافظه . است
و بوش پدر، عليرغم قساوتي آه از خود نسبت به آار ريگان 

مردم جهان بويژه مردم فلسطين، نيكاراگوئه، سومالي، 
نشان ميدادند، پي آمدهاي ... يوگسالوي سابق و

سياستهاي بربرمنشانه و خانمان سوز خود آه منجر به 
ارتقاء سطح تنفر در ميان مردم جهان نسبت به امريكا 

ولي سردمداران دآترين بوش، . ميگشت، را آتمان نميكردند
آه به امپراتوري ( را» مسئوليت اخالقي«ظهور و عروج يك 

، )تاريخي را ميدهد آه جهان را تغيير دهد» حق«امريكا اين 
اين دآترين بر آن است آه امريكا بايد از . جشن ميگيرند

موقعيتي آه خداوند به او عطا آرده آمال استفاده را نموده 
در جهان به راه » پليدي«صليبي را عليه و جنگي مقدس و 

را در » راه امريكايي«و » عدالت«و » حقيقت«انداخته و 
جهان گسترش دهد و مهم نيست آه بقيه جهانيان چه فكر 

 ؟!ميكنند
نئوليبراليسم آه زماني در گذشته ادعا ميكرد هدفش 

در سراسر جهان است، امروز » احتياجات بشر«برآوردن 
تغيير يافته » خطر تروريسم«شر از هدفش به رهايي ب

به بهانه وجود اين خطر، آنها زمينه تجاوز به هر . است
آشوري آه مورد نظرشان باشد را ميتوانند ساده تر فراهم 

هدف محافظه آاران نوين به عالوه از اين تغيير، اين . سازند
است آه با توسل به جعل و دروغ و با استفاده از مترسك 

مردم جهان و بويژه مردم امريكا را » لملليتروريسم بين ا«
فريب داده و توجه آنها را از رسواييهايي آه فساد روزافزون و 

با (اختالسها و احتكارهاي آمپانيهاي غول پيكر فراملي 
به بار آورده اند، ) استفاده از مقررات و قوانين نئوليبراليسم

ن دور ساخته و نظر آنها را به سوي لولوخرخره هايي چو
 .معطوف سازند» تروريسم بين المللي«

رژيم بوش با اتخاذ سياستهاي جنگي و نظامي آردن 
سياست خارجي امريكا از يك سو و با بلند آردن علم پاره 

از سوي ديگر، » تروريسم بين المللي«پاره مبارزات عليه 
ميخواهد آه به روي جنايات خود در آشورهاي افغانستان و 

 گذاشته و درضمن ازدياد روزافزون عراق و فلسطين سرپوش
خفقان سياسي و سانسور را در خود امريكا مورد توجيه قرار 

ولي مبارزات و افشاگريهاي نيروهاي ضد جهاني . دهد
شدن سرمايه و ديگر نيروهاي آزاديخواه درون ابرقدرت افكار 
عمومي جهاني، به تدريج و به طور مرتب ورشكستگي 

فظه آاران نوين را در سراسر سياستهاي نئوليبرالي محا
جهان برمال آرده و ابرقدرت امريكا را در اآناف جهان رسواتر 

 .ميسازند
يكي از سياستهاي ورشكسته پروژه نئوليبراليسم محافظه 
آاران نو، آه اخيرا با افشاي جنايات نيروهاي نظامي ــ 
خصوصي در زندانهاي عراق بيشتر از پيش عيان گرديده 

نيروهاي نظامي و » صوصي سازيخ«است، سياست 
با اين آه آمپاني هاي خصوصي . امنيتي امريكاست

هميشه در تاريخ معاصر سرمايه ) فراملي ها(انحصاري 
داري، نقشهاي عمده و حياتي در ايجاد و گسترش جنگهاي 
خانمان سوز منطقه اي داشته اند؛ ولي نقش بخش 
ي خصوصي در اجرا و پيشبرد جنگها به طور سنتي خيل

محدود بوده است و تا آن جا آه اطالع در دست است، بويژه 
در عرضه نيروهاي جنگي و مشخصا سربازان ارتش، وجود 

 .نداشته است
در جنگ جهاني دوم، تمام سربازان امريكايي آه از طرف 
دولت فرانكلين روزولت روانه جنگ شدند، همگي جزو 

سرباز «پرسنلهاي وزارت امور دفاع امريكا و به اصطالح 
 .بودند» وظيفه

) 1962ــ 1972(و جنگ ويتنام ) 1950ــ 1953(در جنگ آره 
ميليونها سرباز امريكايي آه روانه ميدان اين جنگهاي 
امپرياليستي ميشدند، سرباز وظيفه بوده و مزدبگير 

ولي با ظهور پروژه نئوليبراليسم . آمپانيهاي خصوصي نبودند
 از فروپاشي شوروي و  و بويژه پس1980ــ 1990در سالهاي 

، ما شاهد گسترش سريع آمپانيهاي »جنگ سرد«پايان 
نظامي خصوصي ميگرديم آه به شكرانه سياستهاي 
خصوصي سازي نظامي و امور امنيتي، امروز نه تنها توزيع 
درصد بزرگي از مهمات جنگي را به طور مستقيم در مناطق 

د بزرگي جنگي جهان در انحصار خود درآورده اند، بلكه درص
از سربازان نيز در واقع مزدبگيران اين آمپانيهاي خصوصي 

به عبارت ديگر، نيروهاي نظامي امريكا سريعا در . هستند
جهت خصوصي سازي به حرآت درآمده اند و اين روند 

 .ناميده ميشود» آورپوراتيزاسيون نظامي«
 سرباز وظيفه، 100به ازاء هر ) 1990ــ 1991(در جنگ خليج 

در جنگ شرآت ) يا سرباز پيماني(از خصوصي يك سرب
در حمله نيروهاي نظامي امريكا به افغانستان در . داشت

، شماره سربازان خصوصي به صورتي 2001آغاز زمستان 
امروز در عراق اشغال شده، در . چشمگير افزايش يافت

 سرباز وظيفه امريكا، يك سرباز مزدور مشغول 10مقابل هر 
 !ر سرباز مزدور در آل هزا15يا : جنگ است

 ميليارد دالر هر 400در حال حاضر دولت امريكا نزديك به 
آمپانيهاي نظامي . سال صرف جنگ در عراق ميكند

امريكايي آه در عراق و به حساب دولت امريكا عمل 
 ميليارد دالر 120ميكنند، مجموعا در سال جاري نزديك به 

است آه صرف آرده و اين رقم به شدت در حال افزايش 
نشان ميدهد روند خصوصي سازي امور نظامي سرعت 

 .ميگيرد
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   ....نئوليبراليسم                
  

در شهر فلوجه در » بلك واتر« سرباز مزدور آمپاني 4قتل 
 مارچ و قطعه قطعه آردن اجساد آنان توسط توده هاي 31

خشمگين آن شهر، توجه بين المللي را به روند رشد 
.  نظامي در جنگ عراق معطوف ساختآمپانيهاي خصوصي

آه در آنترات آن » بلك واتر«عمليات و وظايف آمپاني 
شرآت با وزارت امور دفاعي امريكا تعيين گشته است، 
شامل استخدام آادرهاي امنيتي هستند آه وظيفه آنان 
حراست از جان پل برمر، سرآنسول و مسئول امور جنگ 

اني، طبق عهدنامه درضمن اين آمپ. امريكا در عراق است
اي، اعضاي سابق ارتش شيلي زمان پينوشه را براي 
حفاظت از پااليشگاه هاي نفتي عراق استخدام آرده 

عمده ترين شرآت نظامي خصوصي آه امروزه در . است
آالك، براون و «عراق مشغول آار است، آمپاني معروف 

 .است آه شعبه آمپاني عظيم هالي برتن ميباشد» روت
معاون (، در بحبوحه جنگ خليج، ديك چني1991در سال 

آه آن زمان وزير امور دفاع بود، ) فعلي رئيس جمهوري امريكا
 ميليون دالر به آمپاني فوق الذآر داد آه درباره چگونگي 9

بعد . آمك آمپانيهاي خصوصي در صحنه جنگ، تحقيق آند
از پايان جنگ خليج، چني به عنوان مديرعامل آمپاني هالي 

 آن 1991ــ 2000استخدام شد و در عرض سالهاي برتن 
آمپاني به معروف ترين و مهم ترين آمپاني نظامي 

بعد از اين آه گروه محافظه آاران . خصوصي تبديل گشت
نو، تحت رهبري چني دستگاه حاآمه را قبضه آردند، طبق 

، 2001 سپتامبر 11برنامه اي آه ماهها قبل از وقوع حادثه 
 پس از حمله نظامي به آشور عراق و تدارك ديده بودند

آالك، براون و «اشغال آن، آمپاني هالي برتن و شعبه آن 
 .اآثر معامالت و قراردادها را در عراق اخذ آردند» روت

يكي ديگر از آمپانيهاي نظامي خصوصي امريكايي در عراق، 
 سرباز مزدور در عراق 800است آه » آرمورگروپ«شرآت 

 آشور جهان، سربازان 50 حال حاضر در اين آمپاني در. دارد
مزدور خود را در پايگاه هاي نظامي امريكا بعد از يك دوره 
آموزشي، تقريبا به حال آماده باش نگه ميدارد تا در وقت 
ضرور از آنان براي سرآوب جنبشهاي توده اي عليه حضور 
امريكا در آن آشورها، استفاده آرده و در صورت لزوم به 

، »وننل«آمپاني . ربايي و ترور متوسل شوندآودتا، آدم 
، دومين آمپاني »نورتروپ گرومان«شعبه شرآت فراملي 

خصوصي در امريكاست آه گارد ملي عربستان سعودي را 
سالها تعليم داده است، امروز در عراق بعد از عقد قرارداد 
با وزارت دفاع امريكا، قرار است ارتش جديد عراق را تعليم 

 علل اصلي ازدياد روزافزون آمپانيهاي نظامي يكي از .دهد
خصوصي در سراسر جهان تغيير بزرگي است آه در سطح 

اتفاق » جنگ سرد«جهان بعد از فروپاشي شوروي و پايان 
 سال گذشته، به خاطر ايجاد خالء و نبود 14در . افتاده است

و ظهور آمريكا به عنوان تنها ابرقدرت " موازنه ي قدرت"
گسترش يافته و " جنگ داخلي"ان، پديده ي نظامي در جه

جنگ " برابر تعداد اين جنگها در دوران 4تعداد آن در جهان به 
 99امروز در نزديك به . رسيده است) 1948ــ1991" (سرد

درصد جنگهاي داخلي از آوزوو در بالكان گرفته تا سودان در 
،  آسياي جنوبي آفريقا و آلمبيا در آمريكاي التين و نپال در

آمپانيهاي نظامي خصوصي نقش بزرگ و بعضا تعيين آننده 
رشد و گسترش بي آاري در جهان و  . اي بازي ميكنند

بويژه در آشورهاي جهان سوم، بزرگترين فرصت را به 
آمپانيهاي نظامي ــ خصوصي ميدهد آه جوانان بيكار را از 
ه آشورهاي مختلف استخدام آرده و به عنوان سربازان مزدور، روان

اين روش آه نسبت به گذشته به . ي جنگهاي داخلي سازند
انقالب "سرعت رشد ميكند، توسط بعضي از روزنامه نگاران به نام 

بي جهت نيست آه وزير . نام گذاري شده است" خصوصي سازي
امور دفاعي آمريكا ــ دانلد رامسفلد ــ چندي پيش اعالم آرد آه 

ها آوشش خواهد آرد آه بيش پنتاگون در پيروي از اين فرصت گرانب
از پيش پرسنل نظامي خود را خصوصي تر ساخته و از منابع 

شدت " منابع خارجي"خارجي استفاده آرده و به سياست تغذيه از 
اين آمپانيهاي نظامي ) 2003 دسامبر 10نشريه گاردين، " (بخشد

خصوصي چون بيشتر از ارتشهاي دولتي به سربازان حقوق 
يجه بهترين و ماهرترين سربازان و افسران را در ميپردازند، در نت

اآناف جهان از ارتشهاي دولتي به سوي خود جلب آرده و به 
با گسترش جنگهاي داخلي در . استخدام آمپاني خود درميآورند

سراسر جهان، تقاضا براي اين نوع سربازان مزدور افزايش پيدا 
 به ازدياد ميكند و متقابال آمپانيهاي فراملي مثل هالي برتن

انباشت سرمايه هاي خود از اين طريق ادامه داده و با عرضه ي 
. سرباز مزدور، به ايجاد و گسترش جنگ در جهان شدت ميبخشند

به " ويراني خالق"اين آمپانيها ميخواهند عمال جهان ما را با ايجاد 
هدف آمپانيهاي  . سوي آشوب مزمن و سرتاسري سوق دهند

آه هر چه بيشتر قدرت خود را در تمام عظيم فراملي اين است 
عرصه ها و از جمله عرصه ي نظامي گسترش دهند تا دولتها را 
بيش از هر زمان ديگر تابع خود ساخته و منافع مردم جهان را پايمال 

يكي از اصول بنيادين " خصوصي سازي جنگ"به همين جهت . آنند
بدون .  ميدهدنئوليبراليسم است آه به روند رشد يابنده خود ادامه

ترديد اين امر به گسترش بربريت در جهان خدمت موثري خواهد 
البته نبايد فراموش آرد آه اگر در گذشته، سرمايه داري . آرد

بحرانهاي متنوعي به وجود ميآورد تا مشكالتش را حل آند و لذا 
محسوب ميشد، امروز نظام » بحران ساز«و » بحران زا«نظامي 

در زندگي » بحران« حرآت سرمايه خود به جهاني سرمايه داري و
امروز باالرفتن سطح آگاهي  .تاريخي بشر تبديل شده است

انسانها و افشا شدن ماهيت ارتجاعي ارتشهاي سرمايه داري و 
بيزاري مردم جهان از آنها، نظام سرمايه هاي فراملي را وادار 
ساخته تا به ايجاد ارتشهاي حرفه اي خصوصي متشكل از بدنام 

آه عمدتا از فرآورده هاي خود نظام (ترين انسانهاي شرور و الت 
اما تاريخ نشان داده آه . بپردازد) نابرابر طبقاتي سرمايه داري است

ارتشهاي مزدور خصوصي نيز راه به جاي دوري در آشورهاي 
نخواهند ... مختلف جهان، بويژه در عراق، افغانستان و فلسطين و

ي فرانسوي آه مزدوران حرفه اي ضد همانطور آه لژيونها. برد
بشري بودند در مقابل اراده استوار مردم الجزيره براي استقالل، 

ابرقدرت توده هاي جهان . تاب مقاومت نياورده و مضمحل شدند
روياي نئوليبراليسم را در دست اندازي به جهان به خواب وحشتي 

ي ساخته تبديل خواهد آرد و مانع از آن خواهد شد آه اينان دنيا
  .شده توسط ميلياردها ميليارد انسان را به نابودي بكشانند
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  شهر ماينس  اهرات عليه سفر بوش بهتظ
  !يی  و در ديگر شهرهای اروپا آلماندر 

  
  

 فوريه جرج دبليو بوش رييس جمهور 23در تاريخ 
آمريكا وارد آلمان شد و در شهر ماينس با صدر اعظم 

ف بوش از اين ديدار در ظاهر هد .آلمان ديدار آرد
 ، بودتقويت هماهنگي با آلمان در مبارزه عليه تروريسم 

اما در حقيقت قصد بوش اين است آه آلمان را بيش از 
پيش تابع سياست هاي جنگ طلبانه آمريكا سازد و راه 
را بر حاآميت نطم نوين جهاني آه محافطه آاران جديد 

  .موارتر سازدمسلط بر آاخ سفيد طراح آن هستند ه
دراعتراض به اين سفر ، نيروهای مختلف ضد 

 عليرغم سردی و –امپرياليست ، تظاهرات گسترده ای 
در ماينس و ديگر شهرهای آلمان  -نامساعد بودن هوا 

ديدار بوش از ديگر کشورهای اروپايی . سازمان دادند 
  . د گرديونهای اعتراضی مردم مواجه ينيز با آکس

مان ما ، در همين رابطه با تشکيالت خارج کشور ساز
صدور اعالميه ای ، از همه آزاديخواهان و نيروهای 
مترقی و صدامپرياليست دعوت کرده بود که فعالنه در 

در بخشی از اين . آکسيونهای اعتراضی شرکت نمايند 
  : اعالميه آمده بود 

دولت بوش آه طي چهار سال آتي قصد دارد  تجديد " 
بق نقشه هاي اعالم شده امريكا آرايش خاورميانه را مطا

به سرانجام رساند، پس از فاجعه اشغال عراق اآنون 
ايران را در مرآز توجه خود قرار داده است و با توجه 
به تجربه عراق قصد دارد آه  اين بار در هماهنگي 
بيشتر با متحدين اروپايي خود جهنم عراق را در ايران 

مي ايران نيز بويژه آه حكومت اسال. نيز تكرار آند
همانند رژيم صدام حسين آتش بيار اين معرآه است آه 

ما ضمن . قربانيان اصلي آن مردم ايران خواهند بود
حمايت از تظاهرات نيروهاي مترقي آ عليه سفر بوش و 
سياست هاي جنگ طلبانه آمريكا و دفاع از شعارهاي 
آنان براي ايجاد اروپايي با سياست صلح آميز و جهاني 

 از فقر و بيعدالتي و همراه با توسعه اجتماعي و عاري
اقتصادي و صلح و آزادي و همبستگي، اعالم ميكنيم آه 
مردم ايران با سياستهاي نو استعماري دولت بوش 
قاطعانه مقابله خواهند آرد و  مبارزه عليه استبداد سياه 
حكومت اسالمي را با تكيه بر سازمان يابي آارگران و 

   ". به پيش خواهند بردزحمتكشان ايران
  

     **************************   
  

  * رفيق هادی آزاد جاودان باد ياد *    
 

 سال 17  و در موقع اعدام ،رفيق هادی متولد اراک بود
. اما شور و عشق بزرگی در سر داشت. بيشتر نداشت

رفيق هادی، رفيقی پر شور و با استعداد و فعال بود و در 
شورمان عليه رژیم حرکت عظيم کارگران و زحمتکشان ک

بعد از انتشار . سرمایه داری شاه شرکت فعال داشت
سلسله بحث های راه کارگر به سازمان ما پيوست و یکی 

او در . از فعال ترین و پر شور ترین رفقای ما  در اراک بود
پخش و تکثير اعالميه های راه کارگر، فروش نشریه، تبليغ 

ه عهده داشت و نقش فعالی ب... در مدرسه و خيابان و 
رفيق هادی به کوه و کوه نوردی . زبانزد همۀ رفقایش بود

عالقه وافری داشت و به اتفاق دوستان و رفقایش در اکثر 
جمعه ها به کوه می رفت، به خاطر روحيه پر شور و شاد و 
انقالبيش، هرجا که قدم می گذاشت، محيط را سرشار از 

 عشق می شادی و اميد می کرد و به مردم و رفقایش
  .ورزید و حاضر بود برای آنان هر کاری انجام دهد

، توسط آدم ُکشان والیت 60 خرداد 30رفيق هادی بعد از 
 قرار گرفت، وحشيانهفقيه دستگير شد و زیر شکنجه های 

 نتوانست روحيۀ رزمندۀ او را در دهشتناکاما شکنجه های 
مت و به خاطر این روحيۀ قهرمانانه بود که مقاو. هم بشکند

رفيق در زندان نيز لحظه ای از . استواریش زبانزد همگان بود
فعاليت انقالبی و کمونيستی اش باز نایستاد و ارتباطش را 
با سازمان حفظ کرد و توانست با ابتکار ظریفی، گزارش 

  . دقيقی از وضعيت زندان، برای تشکيالت ارسال کند
شرایطی در « : یکی از رفقایمان در بارۀ رفيق می نویسد

که رژیم جنایت کار فقها هر روز صدها نفر از بهترین و آگاه 
ترین فرزندان انقالبی مردم را تيرباران می کرد و می کوشيد 
با تيرباران های جمعی و شکنجه های وحشيانه ارادۀ 
انقالبيون را در هم بشکند و زندانيان را مجبور به انجام  به 

 به اتفاق دیگر رفقای اصطالح فرایض دینی کند، رفيق هادی
همرزم و هم بندش، ضمن اعتراضات شفاهی، نامۀ 
معترضانه ای را با امضاء تسليم مسئولين زندان می کنند و 
به این طریق عزم خود را در دفاع از دمکراسی و 
سوسياليسم و مخالفت با رژیم ارتجاعی اسالمی اعالم 

  .»می دارند
دی آزاد به اتفاق ، رفيق ها 60باالخره روز جمعه تاسوعای 

 تن از مبارزان راه آزادی تيرباران شد و جانش را نثار راه 14
  . رهائی کارگران نمود
 کارگر و زحمتکش آگاه هزارانو در وجود ! هادی نمرده است

و رزمنده ای که هر روز به مبارزه روی می آورند، زندگی 
ثار دوباره می یابد و بدین سان پرچمی که رفيق هادی با ن

و در همه جا در اهتزاز خواهد خونش گلگون کرد، هميشه 
   .بود

  

  

  = تصحيح و پوزش  =             
قبل ، اشاره شده بود که آقای عليرضا ماره شدر 

حال . ثقفی با راديو برابری مصاحبه کرده است 
آنکه ايشان با راديو همبستگی سوئد گفتگو کرده 

  . از راديو برابری بازپخش شد بود که
  »هفته نامه راه کارگر «             


