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  نسل جديد جوانان کمونيست در ايران   
  !اين بذرها را تقويت کنيم تا جوانه زنند 

               
" مارکسيسم ، شريعت خشک و جامد نيست، رهنمون عمل است " 
مارکسيزم، دين مسيحيت نيست که به همراه کشتی های توپدار به . 

ت توتم پرس" سرخپوستان" قاره کشف شده آمريکا، صادر شود تا 
. کند" آدم" را " بت پرست" کند و يا افريقائيان " متمدن" را 

ايرانيان " مارکسيزم ، شمشير برنده اعراب مسلمان نيست که با آن 
به سجده وا دار کنند ، " خاتم النبی" را در برابر " مجوس

مارکسيزم علم رهايی طبقه کار و رنج از چنگا ل بهره کشی و 
ن و متکامل ترين نظام طبقاتی جهانی نابرابريهای طبقاتی در آخري

  2بقيه در صفحه              .  يعنی سرمايه داری است 
   --------------------------------------------------------  

 ، بر یاسرائيلآمريکايی و» ناجی« تصوير
  !! سم است،سفره خالی مردمان کشورمان

   امير جواهری لنگرودی                
amirjavaheri@yahoo.com     

  
از من خواست که » سايت ديدگاه  « 83 در پايان سال :ياد داشت 

در « : به همراه تنی چند از فعالين سياسی به پرسش اين سايت 
رابطه با عوارض حمله احتمالی اياالت متحده آمريکا به ايران 

من نير به اين کار مبادرت . نظرم را بنويسم » آن وپيامد های  
امروز با . مقاله ام در کنار ساير مقاالت دريافتی چاپ شد. ورزيدم 

ا توجه به طوالنی بودن توجه به حدت گرفتن ديگر باره اين احتمال ب
آمده بود ،با مختصری » سايت ديدگاه « رتماما در تيشمقاله که پ

  6ه  بقيه در صفح                .تغيير آنرا انتشار می دهم
   --------------------------------------------------------  

  در آمريکا" دروازه ستم  "     
   سميره رجب                             

    amin.org:    از سايت      -    احمد مزارعی  :   ترجمه

 از خبرنگاران با دروازه ستم نام کتابی است که به توسط يکی
نوشته شده است ،  " آِلن رالسِنر" بنام " رويتر" سابقه و محترم 

اهميت اين کتاب در اين است  که بيشتر بر اساس آمار و ارقام و 
مستندات رسمی بنا شده و اين خود کمک فراوانی است در جهت 

 چه تجاوزات  اينکهآمريکائی و" دموکراسی" شناخت چهره واقعی 
مطالعه . تی در زير اين نام بر مليونها انسان اعمال ميشودو اجحافا

و تعمق در محتوای اين کتاب بويژه برای کسانيکه نسبت به دولت 
  . آمريکا و دموکراسی خواهی آن توهمی دارند بسيار مفيد است 

  11  بقيه در صفحه                             

 روز جهانی  ارديبهشت ١١،  مهاول ماه  
  !  ز راه می رسد ، راه بگشائيما ، اطبقه م

    
   5                             در صفحه  

====================================      

آيا قرار است زنان در ميان خود اختالفی 
   الله حسين پور             نداشته باشند؟ 

  
ستگی بارها و غالبا از جانب مردها، شنيده می شود که اين چه همب

است که تا زنان کنار هم می نشينند، شروع به دعوا می کنند، يا 
اختالف بين زنان بسيار عميق تر از اختالف زنان با مردان است و 
يا عاميانه ترينشان که به گوش می خورد، اين که در يک خانواده، 
زن بيشترين مرافعه را با مادر و خواهر همسر خود دارد و از اين 

" زنان"رفداران سوسياليسم نيز معتقدند، مسئله یبرخی ط. قبيل
  .مقوله ای طبقاتی است و نبايد جدا از طبقات به آنان نگريست

  10                          بقيه در صفحه 
   ----------------------------------------------------------  

 هفته گرامی داشت ماه مه
  »2005اه مه  کميته ايرانی همبستگی اول م « 

  13                                       ص 

  
  ) راه کارگر ( پيام تسليت سازمان کارگران انقالبی ايران 

  
  درگذشت بمناسبت       

     دکتر محمود گودرزی
  4  ص       

  اصلاپوزيسيون ايران و     
  مخالفت با هر نوع مداخله خارجی  

  12 ص        آرش کمانگر                  

       

  
  )راه کارگر (  انقالبی ايران  خبری کميته مرکزی سازمان کارگران–  نشريه سياسی               

     2005   آوريل10         1384   فروردين21     يکشنبه 245   شماره     آرش کمانگر :  سردبير         



  ادامه از صفحه يک 
  

  ...  نسل جديد جوانان کمونيست   
  

     
  

سوسياليستها را ميتوان برای مدتی مارکسيست ها را ميتوان کشد، 
از جغرافيای سياسی معينی محو نمود، اما نميتوان جلوی باز توليد 

مادام که نظام سرمايه داری، گرده از . و زايش مجدد آنها را گرفت
اکثريت زحمتکش می کشد ، مادام که انسان ناگزير از فروش 

 و فالکت و نيروی کار خود به طبقه بهره کش است، تا زمانيکه فقر
نابرابری و خفقان و جنگ و آپارتايد و شوونيسم و در يک کالم بی 
حقی عمومی ماندگار و پا برجاست، کمونيسم همچون ققنوس از دل 

زيرا سوسياليسم ، موعظه . خاکستر خود دگر بار پر خواهد کشيد
الهی نيست که به ضرب زور يا زر و يا تزوير، به خورد خاليق  

صول طبيعی و جبری خود کاپيتاليسم است که در دل دهند ، بلکه مح
را پديد ميآورد تا پرچم ) طبقه کارگر( خود، گور کن خويش 

از . آلترناتيو يک نظام انسانی را در برابر بربريت سرمايه بلند کند
اينرو عروج مجدد نخله ها ، تجمع ها و نشريات کمونيستی در داخل 

ويانی که در دوران همين رژيم ايران آنهم در ميان جوانان و دانشج
بدينا آمده و بزرگ شده اند و غالب آنها هيچ پيوندی با انقالبيون 
راديکال و چپ سالهای اوليه  انقالب نداردند، تعجب چندانی برای 

اما برای رژيم حاکم و نيز برای طيف های . ما ايجاد نمی کند
اين ) ن چه در پوزيسيون و چه در اپوزيسيو( گوناگون بورژوازی 

  . مسئله سخت اسباب حيرت ونگرانی شده است 
 دهها هزار 67 تا 60رژيم اسالمی که در فاصله سالهای خونين 

که هزاران تن از ( مبارز چپ را به جوخه های مرگ سپرده بود 
" به خيال خام خود با اين نوع ) آنها را دانشجويان تشکيل ميدادند

ی فعالين چپ به خارج از و نيز کوچاندن مابق" قتل عام درمانی
" کشور، توانسته برای هميشه جامعه و امت اسالمی را در برابر 

 80زمانی هم که در پايان دهه . واکسينه کند" ويروس کمونيسم
ميالدی، نظامهای پوسيده و توتاليتر مدعی سوسياليسم در اتحاد 
شوروی و بلوک شرق از هم پاشيد،همه نخله ها ی بورژوازی 

ديگر عصر نبردهای طبقاتی به سر آمده و جز " دادند که هلهله سر 
کاپيتاليسم ، هيچ آلترناتيو ديگری در برابر بشريت متمدن قرار 

  " !!ندارد
اما تنها چند سال کافی بود تا گرد وخاک آن هياهوی عظيم تبليغاتی 
فروکش کند، تا نظام جهانی سرمايه با جنبشها و فوروم اجتماعی 

ره خاکی و بيش از همه در خود کشورهای عظيمی در سراسر ک
جنبشهائی که به جنگ، بهره . پيشرفته سرمايه داری مواجه شود

کشی، جهانی سازی ، نئو ليبراليسم اقتصادی، ستم بر زنان و 
کودکان ، تخريب محيط زيست و لگد مال شدن حق تعيين سرنوشت 

در برابر ملل توسط امپرياليستها ، نه گفته و مانع و کارزار وسيعی 
بر " امپراتوری آمريکا" يکه تازی جهان سرمايه به سرکرده گی  

  . پا نموده اند
تحت تأثير " در ايران اما عروج مجدد جنبش سوسياليستی ، صرفا

فورومهای بين المللی عليه گلوباليزاسيون و يا ناشی از الزامات 
 و ناگريز نظام سرمايه داری نيست ، بلکه همچنين ناشی از يک فعل

  .  انفعال سياسی در سطح جامعه نيز می باشد
، 76همه ميدانيم که بعد از انتخابات رياست جمهوری دو خرداد 

" سيد خندان" موجی از استحاله طلبی و اميد بستن به کرامات 
افکار عمومی ايران و حتی بخشی از نيروهای مدعی چپ را فرا 

يسم، شبيه نوعی در چنان فضايی سخن گفتن از راديکال. گرفته بود
در آن سالها اصالح طلبان وابسته به دفتر تحکيم . ماليخوليزم بود

اما نمايان شدن بن بست پروژه . وحدت حرف اول را ميزدند
استحاله واصالح رژيم، سبب شکاف در مهمترين تشکل دانشجويی 

از سويی ديگر جريان دانشجويی تحت رهبری . و انشعاب در آن شد
يز عليرغم گسست از رژيم و رسيدن به طبرزدی و محمدی ن

ضرورت تغييرات ساختار شکنانه در حاکميت ، بدليل پيوند زدن بند 
ناف خود با جريانات راست بورژوايی اپوزيسيون از جمله سلطنت 

شورای ائتالف "  و راه افتادن دنبال پروژه هايی چون –طلبان 
ز آن در جا و مهمتر ا" فرخواندن ملی رفراندوم" و " اپوزيسيون 

زدن پالتفرم سياسی شان در چهار چوب نظام بازار آزاد و سرمايه 
داری، نتوانستند ونمی توانند بخش قابل توجهی از دانشجويانی را 

 را با مبارزه برای عدالت - عليه استبداد-که مبارزه برای دمکراسی
  جدائی ناپذير می دانند، بدنبال- عليه نابرابريهای طبقاتی–اجتماعی 
درست در چنين فضای بن بست گونه و خالء سياسی . خود کشند

است که شاهد شکل گيری تدريجی محافل و نشريات سوسياليستی 
  . در ميان دانشجويان و جوانان هستيم 

در واکنش به اين تحول جديد است که کيهان شريعتمداری و سايت 
و با انتشار اخبار ) وابسته به بسيج دانشجويی" (شريف نيوز" 

روزنامه . موضعگيريهايی، نگرانی و هراس خود را ابراز ميدارند
 در بخش اخبار ويژه ، مطلبی را با 83 اسفند 9کيهان در شماره 

بعد از ليبرالها، حاال نئوکمونيستها به انحراف جوانان رو " عنوان 
روزنامه کيهان ضمن بيان حساسيت . بچاپ می رساند !"  آورده اند

رکات گروهکهای شبه کمونيستی در تعدادی از تح" خود نسبت به 
  :نوشت" شريف نيوز" به نقل از " دانشگاههای تهران

هفته گذشته نشريه پيشاهنگ در سطحی وسيع در دانشگاه " 
در اين نشريه که با لوگويی شبيه . صنعتی شريف منتشر شد

 منتشر شده است، مطالبی 50نشريات گروههای کمونيستی در دهه 
رو گلسرخی و امير پرويز پويان از سران گروهک در باره خس

" شريف نيوز از قول يک ." چريکهای فدايی  خلق درج شده است 
  :می نويسد" فعال دانشجويی دانشگاه تهران

 آذر انجمن اسالمی دانشکده حقوق و علوم سياسی، 10در انتخابات 
که آشکارا گرايش " ( گون" دو تن از گردانندگان نشريه 

." بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند) ی دارندمارکسيست
روزنامه کيهان تذکر ميدهد که اعضای تحريريه نشريه گون پس از 

" دانشگاه و مردم" و " تابوت" تعطيلی آن به فعاليت در نشريات 
 دمکراسی و دومی گرايش -مشغول شدند که اولی گرايش سوسيال

  .کمونيستی دارد
  : پردازد مي فوق به ذکر نکات زير نيز شريف نيوز عالوه بر مطالب

در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هم، نشريه خاک منتشر می " 
در دانشکده علوم . شود که تندروترين نشريه دانشگاهی است 

در يکی از آخرين . منتشر می شود" هومان " اجتماعی هم نشريه 
  حک ! شماره های اين نشريه شعار کارگران دمکرات متحد شويد
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  ...  نسل جديد جوانان کمونيست         
  
  

در دانشکده صنعتی امير کبير نيز نشريه عصيان که به . شده بود
  ." گروههای شبه کمونيستی وابسته است منتشر می شود

الزم به تذکر است که عليرغم تهديدات بسيج دانشجويی و کيهان 
آغاز " ر بذ"  نشريه جديدی بنام 84شريعتمداری ، از فروردين 

بکار کرده که خود را تريبونی برای تبليغ و ترويج ايده های 
  . مارکسيستی در جنبش دانشجويی ميداند

بدين ترتيب در زير ساطور خون چکان رژيم، موجی از نشريات 
چپ و راديکال در ميان دانشجويان وجوانان آگاه و مبارز آغاز به 

بعيدی و ميتوان گفت فعاليت نموده اند که مستقل از نيروهای چپ ت
در مرزبندی با فرقه گرايی رايج در خارج از کشور، نوعی همکاری 

اين تجربه و بذر . وائتالف سوسياليستی فرا گير را تجربه می کنند
افشانی در صورت موفقيت ، می تواند حتی تأثيرات مثبتی بر فعاليت 

د که احزاب و سازمانهای چپ تبعيدی باقی گذارد و به آنها نهيب زن
  بدور از سکتاريسم و خود محور بينی ، حول عام ترين مشترکات 

چپ راديکال و آزاديخواه، نظير سرنگونی جمهوری اسالمی از 
طريق انقالب اجتماعی کارگران و زحمتکشان، مبارزه برای 
سوسياليسم و برای در هم شکستن نظام بهره شکی ، جدائی ناپذير 

آزاديهای بی قيد وشرط سياسی دانستن سوسياليسم از دمکراسی و 
،  اعتقاد به لغو کامل هر نوع مجازات اعدام وشکنجه، دفاع از 

متشکل .... برابری جنسی و حق ملل در تعيين سرنوست خود  و 
شوند و اتحاد قدرتمند و رزمنده ای از جريانات و منفردين انقالبی 

تقويت اين از اينرو بايد هر چه در توان داريم برای . چپ ، بنا کنند
موج نوين کمونيستی در ايران، بکار گيريم، ضمن اينکه عميقًا بايد 
به استقالل آنها بهاء داد وتالش ننمود با وابسته کردن آنها به گروه 
خود و يا تحميل گرايش و قرائت معينی از چپ بر آنها، موجبات 

رد بعالوه نبايد از ياد ب. تفرقه واز هم پاشيده گی شان را فراهم کرد
که اين جوانان، ديگر سمپاتهای نوجوان اوايل انقالب نيستند که 

بنا به . آنها را چشم و گوش بسته ميخواستند " رهبران" برخی 
اخبار رسيده، اين جوانان ، فعاليت را عميقًا با مطالعات همه جانبه 
تلفيق کرده اند و بسياری از آنها بدليل آشنايی به زبانهای خارجی  

سی به شاهراه اطالعاتی اينترنت ، منابع و آثار و نيز دستر
کمونيستی را بزبانهای اصلی خود آنها مطالعه نموده و با کاربست 
متد علمی ، سعی ميکنند همه جوانب يک بحث سياسی و يا تئوريک 
را از زوايا وقرائت های مختلف ، مورد بررسی و کنکاش قرار 

 گذشته طی گفتگويی با يکی از اين داشنجويان چپ، آذر ماه. دهند 
راديو برابری، به روشنی بر اين مسئله تاکيد ورزيد و عطش نسل 
  . جديد جوانان سوسياليست را برای مطالعه و تحقيق، انعکاس  داد

  
سهم خود را برای " جوانه های نورس" بيائيم با تقويت اين 

شکل گيری يک آلترناتيو متحد و نيرومند سوسياليستی در 
  ! کنيم ايران ايفاء

  2005  آوريلهشت 
  

  »سردبير    «                               
  
  **********************************    
  
  

  
    نمونه يکی از نشريات کمونيستی داخل کشور        

  
  

  
 برای تبليغ و ترويج ايده های مارکسيستی در تريبونی

  1384شماره يک ، فروردين    -  جنبش دانشجويی  
  
  
  

  
  
  
  
   چرا بذر ؟ -
    !دو خردادی ديگر ، فريبی ديگر: رفراندم  -
    زمينه چينی روزنامه کيهان -
        موجی رو به اوج: مارس   8  -
     خسته از رفرميسم، تشنه راديکاليسم: جنبش دانشجويی  -
  »جدال علم و فلسفه در انديشه مارکس«: تازه های کتاب  -
    رکسنگاهی به زندگی کارل ما -
  خاطرات موتور سيکلت سوار : نقد فيلم چه گوارا  -
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  ) راه کارگر ( پيام تسليت سازمان کارگران انقالبی ايران 

  
   بمناسبت  مرگ  دکتر محمود گودرزی     
  

جنبش آزاديخواهی ايران ، يکی از دلسوزترين و پرکارترين 
  !ياران خود را از دست داد  

نويسنده ، روزنامه نگار و   )  2005 -  1933(  محمود گودرزی 
روشنفکری مبارز و ترقيخواه بود که منظما مقاالت سياسی مفيد و 

او . پرباری برای جرايد فارسی زبان امريکای شمالی تهيه ميکرد 
تنها برای نشريه شهروند حدود هزار مقاله و ترجمه فراهم کرده 

  .بود
لمان مشغول  ميالدی در آ60آقای گودرزی زمانی که در سالهای 

تحصيل بود ، به عنوان يک دانشجوی چپ و روزنامه نگار جوان 
به همراه ديگر دوستان دانشجويش اقدام به پايه ريزی فدراسيون 
دانشجويان ايرانی در آلمان نمود که بعدها اين تشکل نقش مهمی در 
ايجاد کنفدراسيون جهانی دانشجويان و محصلين ايرانی در خارج 

او سالها بعد به امريکا آمد و به تحقيق و  . کشور داشته است
  .فعاليت خود در دفاع از آرمان آزادی و عدالت اجتماعی ادامه داد 

 سال همکاری خود با نشريه 15دکتر محمود گودرزی در طول 
شهروند ، با تسلطی که بر زبانهای آلمانی و انگليسی و نيز تاريخ 

 ارزشمند ي را خلق ايران و جهان داشت ، مقاالت و ترجمه های
" ترجمه های او به خصوص از نشريه مترقی و معتبر . نمود 
سهم به سزايی در ارتقای آگاهی ايرانيان ) چاپ امريکا " ( نيشن 

  .از سياستهای امپرياليسم امريکا داشته است 
او ضمن مخالفت با جنگ ، تجاوز ، نئو ليبراليسم اقتصادی ، نئو 

 امپرياليستی  و بويژه سياستهای محافظه کاری ، جهانی سازی
امريکا ، در زمينه مسايل ايران نيز روشنفکری پيگير و مبارز بود 

نقد منظم او بر افکار مذهبی ، افشای سلطنت طلبان ، نقد . 
اپوزيسيون پرو خاتمی و پروژه های ناظر بر اصالح رژيم اسالمی 

بی به و دفاع قاطع او از جنبش های مردمی کشورمان برای دستيا
دمکراسی و عدالت اجتماعی  ، جايگاه شايسته ای در ادبيات 

او يک سوسيال . سياسی ترقيخواهانه ايرانيان تبعيدی داشته است 
دمکرات چپ بود با اين همه از افشای آن بخش از سوسيال 
دمکراتهای اروپايی که دست در دست امريکا ، به تحکيم 

رحهای نئو ليبراليستی را امپراتوری آن کمک کردند و در همه جا ط
. در ضديت با منافع زحمتکشان بمورد اجرا گذاشتند نيز غافل نماند

متاسفانه بيماری سرطان ، اين انسان سريف و انديشمند را از ما 
گودرزی عزيز حتی در وصيتنامه خود نيز درس مثبتی به . گرفت 

د او از خانواده و دوستان خو. همه عاشقان آزادی و رهايی داد 
خواست که بجای برپايی مراسمهای يادبود ، مخارج آنرا صرف 
ايجاد بنيادی کنند که وظيفه آن ياری رسانی به خانواده های 

  . زندانيان سياسی و روزنامه نگاران دربند ايران باشد
سازمان ما از صميم قلب ، مرگ اين عزيز را به خانواده ، بستگان 

د و خود را در غم آنها ، دوستان و همکاران او تسليت ميگوي
  .شريک ميداند

  
    با اندوه و احترام                                  

  )راه کارگر (   سازمان کارگران انقالبی ايران           
  

   2005 آوريل 8                                         

  
  
  
  

  
  
  

  *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 
   
ارگران ايران      سايت راديو صدای ک  
       

      www.sedayekargaran.com  
 

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

 .نيستند 
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 روز جهانی  ارديبهشت ١١،   مهاول ماه  
 ! ز راه می رسد ، راه بگشائيم اطبقه ما ،

 
 

روز ديگر، آری دقيقا بيست روز مانده که ) ٢٠(بيست 
کارگران در سراسر جهان به خيابان آيند تا جشن و سرور ، 
همبستگی طبقاتی خود را بگوش هموندان شان در جای 
جای جهان با مارش کارگری اول ماه مه ، نوايشان را به 

 :فرياد آورند
  د اکنون به وضوح نمی توانيم شادی کنيم  هر چن٠٠٠ « 

رامش به سوی هدفهای نجيب خويش   و نمی توانيم در آ 
 گام برداريم 

 با اين همه ما خداوند سرنوشت خويشيم ، بهاريم ، جوانی 
 !هستيم ، سپيده دميم 

 »!!!!!  و نخستين روز مه ، روز ماست ، از آِن ماست 
، ۵٩ ، ارديبهشت ٣٣ارنست فيشر ، کتاب جمعه ، ش  ( 

  )٢۵ص 
اول ماه مه ، فریاد انسان و طبقه ای است ، که هنوز 
درایران در جهت کسب ابتدایی ترین حقوق صنفی و 

  . سياسی خود ناچار است ، تاوانهای بزرگ بپردازد 
   اول ماه مه ، تالشی ست گرانبها برای اعاده ارزشهای 

این . است واالی انسانی و روز همبستگی جهانی کارگران 
روز در عين حال ، جشن بين المللی زحمتکشان و روز 
تجدید عهد برای مبارزه عليه بی عدالتی های اجتماعی ، 

  . سياسی  است –برای مطالبات اقتصادی 
 بين الملل     دراین روز کارگران به خيابان می آیند تا فریاد 

 :  آورند میرا بر
  : ر زبان رانند  و همصدا ببر خيز ای داغ لعنت خورده 

  
   رهاننده برتری در کار نيست ، ... «  
   ٠ نه آسمان ، نه قيصر ، نه خطيب  
  !  خود به رهايی خويش بر خيريم ، ای توليد گران  
  ! رستگاری مشترک را برپا داريم  
   تا راهزن ، آنچه را که ربوده رها کند ،  
   تا روح از بند رهائی يابد ، 
   بردميم خود به کوره خويش 
  !  و آهن را گرما گرم بکوبيم  
   ٠ نبرد نهائی ست اين  
   به هم گرد آئيم  
  » بين الملل «  و فردا  
  » ... طريق بشری خواهد شد 

  
   ) ٣همان ماخذ ، احمد شاملو ، ص  (                          

  
 اول ماه مه امسال چون سالهای گذشته ، مزد وحقوق  

مثابه يک طبقه به ميدان می آيند تا ابراز بگيران ايران به 
وجود کنند و به جامعه سرمايه داری و کل سيستم نابرابر و 
تبعيض آميز ساختارهای اقتصادی ، سياسی و اجتماعی 

 بگويند و اين اساسی ترين مطالبه فردی عظيم  نهکشور ،
  ٠ترين مزد و حقوق بگيران ايران است 

 و حقوق بگيران به خيابان مسال تمامی مزد  اول ماه مه ا
کارساز و راه قانون  ،می آيند تا در قبال نداشتن قانون کار

 فتوای ممنوعيت حق اعتصاب و  اعترا ض بهگشا ،
 در برابر تورم و گرانی ٨۴اجتماعات ، تعيين دستمزد سال 

زندگی و خالی بودن سفره تمامی زحمتکشان و کارگران در 

« ان ، نرخ تعيين شده  توم۵٩۵ هزار و ١٢٢قبال مبلغ 
 و کل حاکميت  و سه جانبه گرایی»لی کار  شورای عا

  !!  بگويندنهکارگرستيز جمهوری اسالمی 
 در اول ماه مه امسال ، کارگران به خيابان می آيند تا به  

 سری و  حق تشکل مستقل و سرا و ممنوعيت نداشتن
   شورای–خانه کارگر ( افشاء تشکل های وابسته به رژیم 

مطالبات معوقه شان و به لغو و )  عالی اسالمی کار 
بخشيدن به وضع   بگويند و بهبود نهقراردادهای موقت

 !زندگی خود را مطالبه نمايند
 ضرورت  به  کارگران در اول ماه مه به خيابان می آيند تا

همبستگی ، اتحاد وپيوند بخشهای مختلف مزد و حقوق 
های اجتماعی به یگانگی بگيران با یکدیگر وبا سایر جنبش

ورند و   را فرياد برآنان ، آزادی ، برابری  نبود فرا می خوابند و
  !بر چرائی عدم وجود اين هر سه بشورند 

 فرا رسيدن ماه مه  با اين همه چون دو سال گذشته ،   
فرصت مناسبی است تا عالوه برپرداختن به اهميت نقش 

 مثابه گورکنان نظام مزدو حقوق بگيران درتحوالت تاریخی به
سرمایه داری مسائل مشخص کارگران را هم مورد مدافعه 

کارگران در را ستای دموکراسی ،  . همه جانبه  قراردهند
پيشرفت اجتماعی و دفاع از صلح  ، مخالفت با تجاوز وهر 

  !گونه مداخله خارجی را بر زبا ن خواهند راند 
مچون دیگر مردمان در ایران  کارگران ه:      نيک می دانيم 

کشورمان  درخالء زندگی نمی کنند بلکه درفضای سياسی 
ملتهبی قراردارند که رژیم و تشکل های کارگری وابسته به 

و از زبان عليرضا ) انجمن های اسالمی و خانه کارگر ( آن 
  -- محجوب تالش می کنند که بهرقيمتی شده کارگران را  

   به پای -- مرتجع دیگر بویژه حول حمایت ازرفسنجانی و هر 
ازاینرو شعار تحریم !! صندوق های انتخابات و رای بکشا نند 

فعال انتخابات نيز بعنوان شعار سياسی روز ازاهميت 
  .برخورداراست

درايران  ) ٢٠٠۵ ( ١٣٨۴شاخص موفقيت اول ماه مه سال    
 تمامی کارگران و زحمتکشان و دراين خواهد بود ، که

عظم شان فرزندان کارگرانند و خود ا ز جوانانی که بخش ا
حضورآنان در مراسم اول ماه مه ا مسال . زمره بيکارانند 

بویژه در سيمنارها ، اجتماعات ، متينگ ها و تظاهرات های 
این روز ، نشان دادن قدرت طبقاتی نيروی اجتماعی ا ست 
که می تواند موانع دولتی ، اختناق و پليسی را در هم 

  !!بشکنند 
از راه ١٣٨۴ ارديبهشت ١١برابر  ) ٢٠٠۵( باری اول ماه مه   

 !می رسد ، راه بگشایيم و گرامی ا ش بداریم 
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  ادامه از صفحه يک 
  

   ...یاسرائيلآمريکايی و» ناجی« تصوير   
  

    
  

نبوه ميليونی  زحمتکشان ، کارگران ، ا   نوروزی از راه رسيد که
تهيدستان ، لشکرعظيم  بيکاران ، زنان ، کودکان خيابانی کار ، 
کارتن خواب ها ، زنان خيابانی ، باز نشستگان ، معلمان ، پرستاران 

، کشاورزان ، روشنفکران ترقيخواهی که همواره با محرومانند ،  
 در صد خط فقر ، سفره شان خالی و بخشا خجل 80یعنی نيروی 

  ....در برابر فرزندان خودند
  درست در چنين شرایطی وقتی به سالهای جنگ ارتجاعی عراق 
و ایران و بالعکس ، نگاه می کنيم ، وقتی گذرهواپيماهای عراق و 

 در برابر چشم مان  رژه 60موشک باران تهران بزرگ را در نوروزدهه 
بی اختيار زندگی امروز مردمان مان را چنين با دلشوره و می روند ، 

و تنها از ! تعب همراه می بينيم که همچنان نگران گذران زندگی اند
 مدتهاست  همه ما ناچار شده ايم که راجع به همين روست که 

 و این اواخر  حمله نظامی آمريکا همچون احتما ل امری خطير؛
 را يارای چشم پوشی مترآدم جدیکو   اظهارنظر نماييم ،اسرایيل ،

  !!ین امر نيست ادر
 سيپتامبر بر برجهای 11         نباید فراموش کرد که حادثه خوفناک 

دو قلوی نيویورک ، فرصتی استثنایی برای دولت بوش بوجود آورد و 
این جریان تمامی طبقه حاکم آمریکا را از آن روز تا به امروز وا 

 آمده ، حد اکثر بهره برداری را پيش برد داشت که ازاین حادثه پيش
« و دکترین » نظم نوین جهانی « و طرح های خود را برای گسترش 

  !عملی سازند» خاور ميانه بزرگ 
«       ا زاینرو دولت بوش ا ز آغاز شعارها ، اولویت ها و هدف های 

را طوری تنظيم کرد که شمارهرچه بيشتری » جنگ عليه تروریسم 
یيان را به حمایت از این جنگ بی پایان در حالت بسيج از آمریکا

  ! کامل نگه دارد 
        حمله به افغانستان و سرنگون کردن رژیم طالبان ضرورتا  

اما آمریکا . موثرترین راه  مقابله با اسامه بن الدن و شبکه او نبود 
این راه  را بدان جهت اتخاذ کرد که به حد کافی نمایشی وهيجان 

زمی نمود  و می توانست تا حدی به توقعات ناشی از شوک انگي
 سيپتامبر در ذهنيت آمریکایيان پاسخ دهد و وقتی هم به 11

افغانستان تهاجم برد ، خود را برنده جنگ معرفی کرد ، بدون اینکه 
شخص اسامه بن الدن مرده یا زنده اش به دست آقای بوش بيفتد 

ننده طالبان به افکارعمومی ، او خود را قهرمان جنگ و سرنگون ک
                                          !آمریکا شناساند 

ضمن اينکه اين تهاجم با افسارگسيخته گی هر چه تمامتر     
سرکوب مردم بی گناه را با خود داشت ، زمينه را برای روی کار 

و ) آلمان ( ت طرفدارآمریکا با تدارک نشست بن آمدن يک حکوم
  ٠د ور افغانستان فراهم آاندهی  لویی جرگهسازم

     سرکوبی طالبان با توجه به اینکه دست آ موزمشترک انگليس 
وآمریکا با پشتوانه ما لی عربستان سعودی در جغرافيای پاکستان 
بود، و بعنوان بازوی مجاهد در درون خاک افغانستان خون می 

بدل گردید تا به بوش » تروریسم اسالمی « ریخت ، امروز به شکار 
  !جنگاوری سرمایه داری جهان حقانيت بخشد

 از همين راه آمريکا برای نخستين بار در منطقه ای مستقر       
گرديد که اوال برای کنترل منابع نفت و گاز دريای خزر ، اهميت ويژه 

 آمريکا از همين طريق می تواند در جمهوری آسيای ميانه ٠ای دارد
تی فعال گسترش بدهد و از اين طريق روسيه را نفوذ خود را به صور

  باکه هنوز هم  بزرگترين رقيب هسته ای آمريکا تلقی می شود
همين  گسترش کشور گشايی ، می تواند امکان مانوور آن را در 

تا شرايط انتقال نفت و گازدريای   سازدترخاورميانه هر چه محدود
انستان و پاکستان ز طريق افغ خزر به اقيانوس هند و شرق آسيا ا

که از مدتها پيش شرکتهای معظم آمريکايی آنجا ها را مد نظر خود 
   !داشتند، همچنان زير سيطره خود داشته باشند

 و همين شد که دولت بوش کوشيد تا تمام طرح های نظامی خود 
انتخاب سه . را ، دقيقا زیر پوشش مقابله با تروریسم  پيش ببرد 

که » محورشر« به عنوان )  کره شمالی – عراق –ایران ( رژیم 
پيوند دهد به بازی » جنگ عليه تروریسم « خواست آنها را به 

  !تبليغاتی بوش  به جهانيان گردید
       مشخص است که این سه رژیم هر یک برای دست یافتن به 
سالح های هسته ای ، بيولوژیک و شيميایی و حتی ساختن 

لذا دولت بوش .  زیادی کرده اند موشک های ميان برد ، تالش های
مدعی است که این دولت  ها به آسانی می توانند ، گروههای 
تروریستی را با این نوع سالح ها مجهز کنند و برای ضربه زدن به 

  .آمریکا و متحدان آن یا نوعی باج گيری از آنها وارد ميدان سازند 
مداران آمریکا و       بااین ادعا و برپایه چنين نگرشی از جانب سرد

با پشتيبانی آشکارتونی بلرو بخشی از نيروهای متحد اروپایی آنان 
اخبار و گزارشات مربوط به این تهاجم . ، تهاجم به عراق آغاز گردید 
  !در مضمون مقاله ام جا ندارد

تهاجم نظامی به عراق از یک سو :        همين حد یادآور می گردم 
دیکتاتور را به زیر کشيده است و از ، استبداد و سرکوبگری صدام 

سوی دیگر ، تضاد ها و بحران های طبقاتی انباشت شده قومی ، 
مذهبی و دخالتگری ارتجاع دینی را که در طول دهه ها در حيات 
خلوت خود می زیستند ، با شتابی وسيع به صحنه سياسی آورده 
است و هم اینکه زمينه ای فراهم ساخته که نيروهای فوق 

فظه کار ، مذهبی و ملی در آنجا با چنان شتابی رو به جلو آیند محا
که نه تنها به پيچيدگی اوضاع درونی عراق اضافه کنند ، بلکه به 

  .صورت تهدیدی جدی برای حال ، آینده مردم عراق در آیند 
        همين مجموعه در کنار شماری از عوامل دیگر ، پيچيدگی ها 

می توان .  همچنان افزایش می دهد و تناقضات جامعه عراق را
حمله و اشغال نظامی عراق ، پيشبردن طرح بوش و : گفت 

همراهان جهانی وی را برای گسترش عمليات  نظامی جدا از عراق 
این نمایش در . و سایر کشورهای منطقه به نمایش گذاشته است 

یق راستای متزلزل ساختن اراده واحد و دیکتاتور مابانه صدام ، از طر
زور و اشغال و بعد تر کنترل کامل سوریه ، لبنان ، عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی و تا حدی ایران را برای ایاالت متحد 
آمریکا و متحدانش ميسر می سازد و پيشروی شارون در فلسطين 

  .را معنی می بخشد 
         اما طی این مدت ، نکته مهم و پراهميت این رویداد با 

 کامل نيروی آمریکایی درادامه اشغال نظامی عراق از شکست
طریق مقاومت مردم عراق ، لزوما به شکل گيری عراق بهتری 

همچنان که لزوما به پایان بخشيدن فالکت ، فقر ، . نخواهد انجاميد 
جنایت ، ستم گری ، بيداد گری و حتی به ویرانی و جنگ نيز پایان 

اید ، پيرامون هر یک ازمباحث صد البته  الزم می نم!! نمی دهد 
فوق ،  بحث و مطالعه کافی صورت  گرفته  وبه نقد سياسی 

  !!  کشانده شوند
 ١١ بعد از:       جدا از مسایل پيشگفته  ، در مورد ایران باید گفت 

 مسئله تروريسم را به داغ ترين موضوع ،  وقتی بوشسپتامبر
 تبديل کرد ،  ه جمهوری خواسياست آمريکا و نئومحافظه کاران
 ديگر نمی توانست مانند دوره  نيزرابطه آمريکا و جمهوری اسالمی

  .قبل ادامه يابد
 ، ستند نمی توان دیگر سيپتامبر ، سياست مداران آمريکا11د ازعب

 مشخص گردید ،  را ناديده بگيرند) آمریکا –ایران (  فی مابين ارتباط
سويی با سياست  اگر جمهوری اسالمی آمادگی کافی برای هم :

« از خود نشان ندهد ، به يکی از هدف های  های منطقه ای آمريکا
در همان شرايط دو چيز به !  تبديل می شود» جنگ عيه تروريسم 

  :  عمل کرد سياستهای کشور گشایانه آمریکانفع
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يپتامبر در افکار  س١١ ــ شوک ناشی از حادثه تروريستی ١  

عمومی آمريکاييان و خانواده های قربانيان اين جنايت بزرگ ، که با 
توجه به نگرش بوش ، منشاء اصلی تروريسم را قبل ازهر چيز 

 از همين ٠دراسالم و مخصوصا بنياد گرايی اسالمی نشان می کرد
  جهانيان ، تا٠رو اسرائيل را قربانی تروريسم معرفی می کرد

  !  در حق مردم فلسطين نا ديده انگارد  رارونجنايات شا
تروریسم «   یعنی بزرگ کردن  چنين نگرشیزاویه ــ از٢        

 رهبرانی از نوع اضع مودر درون حاکمين اسالمی ، نيز  ، »اسالمی 
صراحتا « رفسنجانی که با تهاجم لفظی به اسرائيل در نماز جمعه 

شورهای اسالمی دفاع از نابودی اسرائيل با سالح هسته ای ک
و حمايت ) القاعده ( و يا با پناه دادن احتمالی به فراريان » کرد 

  و همينطورحماس  و حزب اهللا ی  فلسطين فعال از حزب اهللا لبنان
ايی را فز تشنج، سياست  ) ٢شهاب ( و تجهيز آنها با موشک های 

 چنين در بطن. مایند ، خود به خود بر مبارزات مردم ما تحميل می ن
  . شرایطی ایست که آمریکا و دخالتگری اروپا معنی می یابد 

      امروزهم کمتر کشوری درغرب و متحدین آنها  دراسرایيل ، 
پاکستان ، هندوستان بمب اتمی نداشته  و کسی هم به آنها 

برای آمریکا اصل  همراهی و تعلق دولت ها به .  اعتراضی ندارد 
ا نداشتن دولتها از سالحهای هسته خود است نه استفاده کردن ی

  !ای ، مُسله آمریکا و جمهوری اسالمی ایران هم همين است 
       این داد و بيداد ، صرفا یک پوشش تبليغی ، توجيهی و جنجال 

اگر . در این رابطه دو سوی مُسله قابل توجه است . آفرین است 
داشتن و جمهوری اسالمی گردن نگذارد ، چون صدام اورا متهم به 

گسترش سالح اتمی می کنند و اگر به کرنش آمریکا گردن بگذارد ، 
چون پاکستان با او رفتار خواهند کرد و داشتن سالح قابل چشم 

  !! پوشی است 
       برای آمریکا موضوع سالح های هسته ای بمانند ادعای 
حقوق بشرخواهی اش ،  صرفا بستر و محملی برای توجيه اهداف 

  .و هژمونی طلبانه آمریکا است تسليحاتی 
مبارزه با «      اینکه رژیم اسالمی از جانب آمریکا با ادعای 

همه و همه برای . قلمداد می گردد » محور شر « ، » تروریسم 
بستر سازی هژمونی طلبی خود در سطح جهان از یکسوو پيشبرد 

این جهت گيری می رود که . سياستهای خاور ميانه بزرگ است 
جهانی را به خطر اندازد و تهدیدی جدی برای ادامه حيات صلح 

  ! بشری ایجاد  کند 
ما در درون . اگر این حمله مرگبار صورت گيرد :         به گمانم 

  : از جمله اینکه .  کشور، با پيآمد های زیر مواجه ميشویم
 از نظر نتایج خونين این حمله مستقيم ، ما با کشتار، خانه – 1      
بی ، نسل کشی ، فقر، ویرانی ، آواره گی و تهيدستی خرا

محرومان جامعه مان وبا یک فاجعه عظيم انسانی روبرو می گردیم 
.  

 عوارض به جا مانده از تشعشعات اتمی بر خواسته از دل – 2    
چنين حمله احتمالی ، می تواند ویرانی و تلفات انسانی باالی 

همين حد .  خود داشته باشد برای این نسل و چندین نسل آینده با
نشان می دهد که این اقدام مستقل از اهداف سياسی اش که به 
زیر کشيدن رژیم و انتقال قدرت از نوع افغانستان و عراق ، می تواند 
همراه  باشد ، تا چه حد ضد انسانی و غير قابل چشم پوشی 

  .است 
 هراقدام   اقدامات تالفی جویانه رژیم در راستای سرکوبی--  3    

مستقل  چه خونبار خواهد بود ؟ یادمان نرود در برابر تهاجم 
احتمالی آمریکا ، جمهوری اسالمی به مثابه  رژیمی صد در صد 
ایُدولوژیک با نيرویی به همان اندازه ارتجاعی و جنایتکار، به بهانه 
جنگ ، هر نوع مقاومت منفی مردم را برای بقاء وموجودیت نحس ا 

اهمه ای از به خون کشيدن و بخاک انداختن مردم ش ، بی هيچ و
آنان همه چيز را برای . بيگناه کوچه و خيابان به خود راه نمی دهند 

و ما نيک شاهد ! ! حفظ کيان اسالم مورد نظر خود می خواهند 
 ساله با ادعای حفظ اسالم با 8بودیم که این رژیم با شروع جنگ 

  فعالين  جنبش ما چه ها کرد؟ 

    با این همه ، اقدامات پيشگيرانه مردمان کشورمان درشرایط      
وقوع احتمالی حمله آمریکا به ایران  ، بر پایه چه باید بنا گردد و چه 

  !می تواند باشد ؟
از یک سو ماهيت .        ما که هر دو سوی فاجعه را می شناسيم 

ت عمل تجاوز کارانه آمریکا واز سوی دیگر به همين شکل ، جنای
تمام عيار رژیم جمهوری اسالمی ایران را هم از قبل شناخته و می 

  . شناسيم 
اگرهم تاسيسات اتمی ای در ميان باشد ، باید از :      می گویم 

همين امروز با تمام قدرت در کنار مردمان صلح طلب ، ضد جنگ  در 
سراسر منطقه و جهان و با بسيج آنان در برابر این حمله احتمالی 

 که پيشتر پيامد های آن را در –اد تا از بروز هر گونه تهاجمی ایست
  . قاطعانه جلو گيریم– سطح بر شمردم 3

انقالب « با پوشش :        می توانيم با صدای بلند اعالم کنيم 
در ایران  که منادیانش  هر روزآنرا » نارنجی و مخملی و گل سرخی 

مردم در بسته » قالب رودررویی با خشونت و ان« در زرورق نمادین 
! بندی های خود ، تحویل ما می دهند  ، راه به جایی نخواهد برد 
  اگر تجاوزی حادث شود ، این یک جنگ فرا گير و جنایت تمام عيار،

 و تهاجم همه سویه ملت در برابر ملت و  فرهنگ در برابر فرهنگ 
رت در به مردمان ایران و منطقه خواهد بود ، هر چند به جابجایی قد

  !! ایران بيانجامد 
        ما امروز در شرایطی هستيم که کشورهای همجوار ما ، 

 عراق اشغال نظامی شدند وپاکستان ، ترکيه ، –افغانستان 
ایران در ! آذربایجان شمالی هم به نوعی پایگاه سرمایه جهانی اند 

 تيررس افسار گسيخته و تهدید های هر روزه دولت آمریکا قرار دارد
و حتی گزارشات چندی از جابجایی کماندوهای گردشی و 
تجسسی هواپيما ها در آسمان ایرا ن صحبت به ميان می آورند از 

  :جمله 
المللى به دور ايران هرروز  حلقه بين « : اعالم می کند صداى آلمان 

درحاليكه چرخش ناگهانى سياست آمريكا نسبت . تر مىشود تنگ 
ها با آمريكا در ارجاع پرونده  دايى اروپايى ص به ايران از يكسو وهم

زنى محافل  اتمى ايران به شوراى امنيت از سوى ديگرگمانه 
سياسى جهان را دو چندان آرده است، خبرمى رسد آه اسراييل 

به گزارش «  : و ادامه می دهد» در صدد حمله به ايران است
  آ»تایمزی ساند« ز روزنامه انگليسى  خبرگزارى رويترز، به نقل ا

پايه  اى از اعضاى بلند وزيراسراييل وعده ريل شارون نخست 
اى خصوصى پيرامون  ، ماه فوريه سال جارى در جلسه اش آابينه

 حمله به ايران شامل  طرح. حمله به ايران به توافق رسيده اند
عمليات آماندوهاى ويژه و حمله هوايى به تاسيسات اتمى و 

در حالى است آه مسئوالن بلندپايه  اين ».زيرزمينى ايران است
  :  از جمله .آنند آمريكا و اسراييل اين خبرها را تكذيب مى

 شيمعون پرز معاون شارون در رابطه با اين گزارش گفت، گمان «
ولی مهره » .آند اسراييل قصد حمله به ايران را داشته باشد نمى

يس   آوندوليزا را: مهمی در سياست آمریکا همچون 
  طبيعتا رييس « :ورخارجه آمريكا ضمن رد اين اخبارگفتوزيرام

جمهورآمريكا هيچ گزينه اى را براى رويارويى با ايران آنار نخواهد 
آنم او به صراحت گفته آه مشكل اتمى ايران  اما فكر مي. نهاد

  وى همچنين در پاسخ به اين سئوا» بايد از راه سياسى حل شود
 يل چراغ سبزحمله به ايران را داده اآمريكا به اسراي آيا  « ل آه 

 ،  به نقل 83 اسفند 24 ( . » نه، ابدا « : اظهار داشت »ست يا نه؟
   )از سایت روشنگری 

   جدا از این ، تصویب بودجه و طراحی نقشه های مداخله گرایانه 
و بهره گيری ا » اپوزیسيون مطلوب « و برقراری کانالهای ارتباطی با 

آنطور که مایکل لدین ازآن صحبت به ميان می » دوم پروژه رفران« ز 
آورد و یا از امضاء بوش با پای سندی که از فرمان حمله در ماه ژوین 

همه این جابجایی ها با شرکای .  صحبت به ميان آمده است2005
ایرانی آنان که به مثابه پل ارتباطی عمل می کنند ، به انجام 

متحقق شدن این حمله درهرصورت ، درشرایط . خواهد رسيد
احتمالی در بين نيروهای داخل و خارج از کشور یعنی نيروهای 
  ! بيرون حکومت ، صف بندی دو گانه یا چند گانه ی شکل می گيرد

فی المثل نيروهای ملی و مذهبی :       نکته قابل توجه اینستکه 
داخل کشور با ادعای دفاع از نظام اسالمی در برابر حمله خارجی ، 

 به اين واره کمر به حفظ نظام می بندند و در خارج از کشورهم
  :پرسش بايد پاسخ داد 
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 چرا صفوف گوناگون نيروهای راست اپوزيسيون در برخورد با     
اقدام آشکارا امپرياليستی دولت اياالت متحده آمريکا و متحدان او 

 چشم خود را در برابرچنين تجاوزتا به امروزو عراق ، به افغانستان 
      !  بستند ؟ضد انسانی

چراهمين عده در برابر تجاوز احتمالی آمريکا  و انگليس و        
 تا به امروز حرف صريح و روشنی نزده اند و  به ایران متحدانشان

  !  ؟احتماال هم نخواهند زد
فاع از حمله آمریکا و         نيروهای سلطنت طلب نيز، امرد

متحدانش را با اميد به قدرت رسيدن خود ، در سر می پرورانند و 
برای هر نوع مضمون حمله ای ، از همين جا فرش به زیر پای بوش 

این گرایش هر بار که  بوش  دربازی ! و سربازانش پهن خواهند کرد 
م دفاع از مبارزات  مرد« انتخاباتی و دفاع دروغين اش به نوعی 

را با بازی کارت مردم به زبان می آورد،  این جماعت نيزسر » ایران 
دوست » مردم « و دست می شکنند تا خود را منزه جلوه داده و 

  !!بنامند
 که بعد  ایران اما آن گرايشی در جنبش ملی کردستان        

م بوش ، طی پيامی او را ناجی کردستان و ايران و د دورهازانتخاب
 بايد به اين سئوال مردمان ٠ ديام تبريک می فرستنامد وپ مي

شاهدش آيا با تماشای آنچه درعراق : جامعه ما پاسخ دهد 
 ، مردم عراق برای رهايی شان به دوستی بوش گشتيم

پسراحتياج داشتند تا ملت کرد و مردمان ايران هم فريب چنين 
در سخت ترین شرایط تاریخی مبارزا تشان دوستی خاله خرسه را 

   ؟تجربه نمایند
 بوش در راستای پاسخگويی به منافع سرمايه جهانی و        

انحصارات امپرياليستی ، دوستی کسانی را به عهده می گيرد که 
او را بدين کار بر گزيده اند ، بوش حتی دوست محرومين جامعه 
آمريکا نيست چه رسد به اينکه سر سوزنی به چپاول و ويران گری 

به » خيرانديشی « که با رهبرانی ٠اق بيانديشد افغانستان و عر
، بايد بدانند به دوش می کشند ا جامه ای ر چنين  ، نام مردمشان

 چه کرکوک ، چه ،که آمريکا در سراسر عراق ، چه موصل 
همزمان سوار بر اراده قدرت طلبی ، سليمانيه و چه بغداد و بصره 

نه کشور ی بيمارگو سودا به تاالن چی گری مشغول است و
  .گشایی را همچنان دنبال می کند 

 در يک کلمه می توانم بگويم در اين معامله برای ملت کرد،        
بوش ، تونی بلر همان اندازه دوست شمايند که جمهوری اسالمی 

 و سلطنت طرفدارآمريکا و غرب درطول  والیت سال٢۶در طول 
و )  آریا مهر رضا شاه ی مير پنج و محمد رضای( رحکومت پدر و پس

فرزند بی تاج و تخت آنها، خود را با حریت مردم کرد ، همآوا نشان 
  !!! می دهند 

تمامی  :  نکته گفتنی است و آن اينکه        دراین ميان یک
بمانند خود مخالف مبارزه طبقاتی وانقالب توده ای  گرايشات 

ماما ل درعراق را ت ايدئولوگهای پنتاگون ، جنبش مقاومت ضد اشغا
 قرون وسطايی تعريف می کنند و نقش  ويک نيروی استبدادی

  ولی--   که کم هم نيست --  دخالتگری رژيم جمهوری اسالمی را
درآن عمده می کنند و همين وسيله می گردد که مضمون تجاوز را 

 الزم می نمايد ، اقدامات تجاوز دراین ميان صد البته. فراموش کنند 
راطی را از جنبش مقاومت مسلحانه مردمی کارانه اسالم گرايان اف

  ٠ نمایيماز يکديگر جدا را و دار و دسته صدام 
         مردم جهان و ایران نيک دریافته اند که نمی توان به نام مردم 

بايد مواضع و جهت گيری . وارد ميدان شد » مردم « به زیان همان 
 از کشور را تمامی نيروها ، احزاب سياسی اپوزيسيون داخل و خارج

که در کشمکش اين تهاجم احتمالی ، بخواهند جانبدار غرب يا رژيم 
  .جمهوری اسالمی باشند را  به پيگيرانه ترين شکل افشاء کرد

نها با اتکا به قدرت توده تو   بايد به قدرت و اقتدار مردم انديشيد      
 ضد تاريخی جمهوری اسالمی رها  ذیجود وها ، جامعه را از وجود

کرد و با جهان بزرگ بشری ، جهت ساختن دنيايی آزاد و رها از 
  .   سمتگيری نمود ، به دوستی و يگانه گی گری رژیم شرستم

انتشار مقاله :              در این ميان مقاالت پر شماری  از جمله 
 ، گزارش نشریه ی نيویورک سيمورهرش روزنامه نگار نيويورکی

مقاله » شيمی درمانی « اجرای پروژه سان و نظرات الی الیيک و م

خانم سوسن آرام  ، افشاء کميته ای به رهبری سناتور جان کيل 
ریيس ( به همراه سناتور ليبرمن ، جان شولتزو جيمز وولسی 

با عنوان » کميته خطر موجود « تحت نام )  ای  – ای –سابق سی 
کميل در ت» تغيير خامنه ای « طرح سياست سازان آمریکا برای ( 

دکتر محمد پروین  و شرح : ار » تغيير قانون اساسی « رفراندوم 
الميرا مرادی ،  در کنار ادعای  هفته : ماجرای مایکل لدین ، ترجمه 

آماندوهاى اسراييلى براى تخريب  « :تايمز  ساندينامه انگليسی  
، همه و همه امروزه »  آنند مدل آزمايشى نيروگاه نطنز تمرين مي

 سياستهای بلکه  تنها اظهار نظر صرف چند روزنامه نگار نيست ،
ت ژوناليستی رسمی و اعالم شده دولت امريکا می باشد نه مقاال

 دولت آمريکا و اروپا نيز، با بيان اهميت جدا از این اکنون.   
ديپلماسی در حل بحران هسته ای ؛ راه حل نظامی را موکول و 

 به شکست راه حل ديپلماتيک آنهم از طريق ارجاع به شورای منوط
  .امنيت سازمان ملل اعالم نموده اند

 نئو محافظه کاران آمريکا به رهبری بوش در درجه اول     امروزه  روز
ازاحتمال حمله به ايران و اساسا هر گونه تهديدات  ، بعنوان يک 

پيدا کردن به  دست ، برایاهرم فشار به نظام جمهوری اسالمی 
  ! يک راه حل ديپلماتيک بهره می گيرند 

آمريکا چنانچه تهديدات خود را عملی سازد ، هدف پايه ای          
آن نه سرنگونی جمهوری اسالمی ، بلکه به عقب نشينی وا 
داشتن و محدود ساختن رژيم اسالمی در چهارچوب سياستهای 

، خود يک مانع بزرگ و  طرح تهديد آمريکا .خاورميانه بزرگ خود است
بازدارنده بر سر راه پيشروی جنبش انقالبی و رو به رشد مردمان 

 زيرا که نظام از قبل همين ٠کشورمان برای سرنگونی است 
 آمريکا برای بقاء و حتما لیحمله ادر راستای پيشزمينه تبليغاتی 

  وتطميع مردم و سرکوب هر نوع اعتراضی سود خواهد جست
 با همين ادعای حمله آمريکا ، به انسجام خويش جمهوری اسالمی

  ! ! و مرعوب کردن هر گونه حرکتی دست می يازد
 ، بايد آمریکا به ایران مرگباری احتمال تهاجمدر صورت وقوع             

سازمان ها ، احزاب ، اتحاديه های کارگری ، شخصيت های معتبر 
 گشايی  هر  کشورضد جنگ را برعليهجهانی ضد سرمايه داری و

دو نيروی جنگ طلب جمهوری اسالمی و نيروهای آمريکايی و 
  .متحدان آنان  به مصاف طلبيد

 نيروی عظيم زنان ، جوانان ، کارگران و نيروی تحول طلب       باید
عه را به همراه بشریت  آزادی وبرابری در جامو طرفدارضد جنگ 

نگی  و به مقابله با تهديدات ج  سطح جهان انساندوست در
   .تروريسم دولتی آمريکا و متحدان آن بر انگيخت

گفته ميشود که آمريکا يک جمهوری اسالمی اتمی را            
مشخص است که علت اين کشاکش آمريکا با ٠تحمل نمی کند

در تجهيز دولتها و از  جمهوری اسالمی ايران را، بخاطر مخالفت اش
 نباید ز آن استفاده اجمله جمهوری اسالمی به سالحهای اتمی و 

 بلکه اوضاع سراسر بحرانی و خطرناک موجود در خاورميانه دانست 
از يک سو فلسطين ، لبنان ، حضور امپرياليسم آمريکا و متحدانش 

ن ناتو در افغانستان و همينطور ادر عراق و نيروهای نظامی پيم
قراری پايگاههای نظامی آمريکا و متحدانش در کشور های رب

 درگيری ها ، آتش افروزی ها ر کنارآسيای ميانه ، دمختلف 
که بيش از پيش درسايرجهان ، مسائل مهم و نگران کننده است 

را با مشکل روبرو می » خاورميانه بزرگ « سياست های آمریکا در
  !!گرداند
د انديش و  الزم می نمايد که نيروهای چپ ، ترقيخواه ، آزا        

، مخالف جنگ و آتش افروزی ، طرفدار طرفدارانسانيت و برابری 
 هرنوع در مقابلصلح و محيط زيست ، آزادی برابر زنان و کودکان 

  !تهاجم احتمالی حساسيت ويژه ای نشان دهند
 مبارزه بر ضد جنگ ، نظامی گری و دخالت گری ، تحت هر       

پوشش و بهانه ای که صورت گيرد ، بايد يکی از عمده ترين عرصه 
   ٠کار برای همه نيروهای سوسياليست و ترقيخواه باشد کار و پي
ما بايد بشکل همه جانبه ای در جنبش مبارزه عليه جهانی         

   ٠شدن و دخالت گری سرمايه داری شرکت ورزيم 
 ما بايد مبارزه عليه همه اشکال بروز بنياد گرايی ، فاشيسم         

و بين المللی را از  نژاد پرستی و جنگ صليبی در صحنه داخلی ،
عرصه های اصلی سازماندهی و پيکار جنبش مقاومت در برابر 
سياستهای برتری طلبانه هرگونه سلطه طلبی جهان سرمايه داری 

 ، برابری و آزادی  و دفاع از حق تعيين سرنوشت مللبشناسيم
  !!  را از مهم ترين کار مبارزاتی خود بدل نماييم خواهی
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   ...یاسرائيلريکايی وآم» ناجی« تصوير     
  
  
اينکه آمريکا و انگليس و متحدان آنان به افغانستان و عراق   

اجم باز است و يا هحمله و يورش بردند ، پس راه برای ت
آنچه سلطنت طلبان آبرو باخته در مخيله نا داشته خود می 

   چرا به ايران حمله نمی شود ؟کهپرورند ، 
 ايران از نقطه نظر بايد به متفاوت بودن شرايط جامعه

سياسی و اجتماعی  آن توجه کرد و آن اينکه سالهاست 
زنان و مردان ايرانی در ابعاد وسيع وتوده ميليونی بشکل 

م ضد انسانی ای همه جانبه با رژي مستمر درگير مبارزه
   .اسالمی هستند

کرد ها ــ بلوچ ها ــ (  ميان مليتهای ساکن کشور رایراند
 )  و فارسهاب ساکن ايران ی آذری ـــ اعراترکمن ها ــ ترکها

در کنار مبارزات کارگران و زحمتکشان شهروروستا ، 
 کشاورزان ، صيادان ، دانشجويان ، پرستاران ، معلمان ،

 خانواده های زندانيان سياسی در زمانهای چایکاران و
مختلف در کنار شورشهای شهری و يورشهای روستايی ، 

و دقيقا اين مقاومت ها نشانه مدام رو به گسترش است 
يران ، مرعوب رژيم نشده و ن ااين بوده و است که  مردما

   ٠نيستند 
 چپ جامعه ايران محور جنبش ، نيروی در طول چند دهه 

 در مقابل اپوزيسيون راست مرتب  است و واعتراضی بوده
که همواره چشم به باال داشته و دست افشان تهاجم 

 می توانند مبارزه کرده و امروزه هم نيروهای بيگانه اند ،
  ! عامل بسيج گر باشند 

در حال حاضر مسئله حمله نظامی آمريکا به ايران و آن       
حد که اين اواخر به تبليغ آن پرداخته اند ، بيش از هر چيز 
يک نوع تهديد جنگی برای اعمال نوعی فشار بر جمهوری 

ا از دخالتگری اسالمی و گرفتن امتياز بيشتر از آنها ، ت
جمهوری اسالمی در منطقه بويژه فلسطين ، عراق کم کند 
، از اينرو هر چه اين تبليغات بيشتر باشد ، به همان اندازه 

  .می تواند از جمهوری اسالمی امتياز بگيرد
 در اين دو سوی ماجرا ، کامال محتمل خواهد بود که با 

بول عقب نشينی و تسليم جمهوری اسالمی در حد مورد ق
نئو محافظه کاران آمريکا ، موضوع دخالت نظامی ، کال 
منتفی گردد و اگر هم دست باال ، حمله ای هم صورت گيرد 
، در جهت سرنگونی و يا نابودی جمهوری اسالمی ادامه 

  ٠پيدا نخواهد کرد 
د و بايد امروزه بعنوان  تجربه دردناک انقالب ايران نشان دا

 گيرد و به اين توهم پايان رابرمان قرايک درس بزرگ در بر
کيميايی است که » ضد امپرياليستی « بخشد که مبارزه 

يد زمينه توجه و او همين است که ب مس را طال می کند،
دقت ما را در امر مبارزه با آمريکا وسرمايه جهانی و زمينه 

 احتمالی آن ، با نوعيت مبارزه با خود رژيم اسالمی و یخطا
  ٠رداندی آن برابر گنسرنگو

  امروز هر کدام از بلند پایگان سرمایه داری جهانی ،  نيک 
دریافته اند که اکثریت قاطع مردمان ایران با تماميت 
جمهوری اسالمی ضدیت دارند و خواهان یک دولت غير 

تردیدی نيست که آمریکا نه تنها جمهوری . مذهبی هستند
ف و اسالمی را دولت مطلوبی تلقی نمی نماید بلکه در ضع

نباید تردید کرد که . زوا ل آن منافع انکار ناپذیری هم دارد 
این دشمنی آمریکا با رژیم ایران ، به معنی پا گرفتن یا 

   .جانبداری از دموکراسی درایران ا ست
برای هر يک از ما جانبداران انقالب اجتماعی و جنبش 
سوسياليستی و طرفدار حاکميت طبقه بر طبقه ، نيک 

 که ترسيم نقشه تهاجم احتمالی آمريکا و روشن است ،
شرکای آنان ، يک کشور تکه ، پاره شده ، غرق در ظلمت ، 
قساوت ، نفرت و بيرحمی ، که بر يک سر آن ارتجاع 

مخوار ايران حکومت می کند و بر دمذهبی و سرمايد داری آ
سر ديگر آن نيروهای اشغالگر و جنايتکاران متجاوز پنتاگون 

 آنچه در ميانيه اين دو قطب ، خود ٠اشت قرار خواهند د
نمايی می کند و خويشتن خويش را به نمايش می گذارد ، 

کارگران ، زحمتکشان ، : جنبش مقاومت مردم ما اعم از 
يدستان ، زنان ، جوانان ، نيروهای تحول طلب و آزاديخواه هت

 کشور از قيد یهایرو ميليونی خواهد بود که همواره به 
ی و موجوديت واژگونی رژيم ضد تارخی سرمايه جهان

  !جمهوری اسالمی ايران می انديشد 
بيانيه « و » پروژه رفراندوم «       آنانی که پشت حجاب 

از هر دو سوی داخل و خارج  درمخالفت با » های تحليلی 
انقالب مردم  و به صحنه آمدن توده های اعماق ،  هرگونه 

یورش و خشونت «  عنوان تحرک فعال و به خيابان آمدن را با
از پيش محکوم می کنند »  هر گونه نا امنی و آشوب « و » 
درتمامی اسناد رفرم » ضد خشونت « این فرمولهای . 

طلبان ، اسم شب پرهيز ازاعتراضات توده ای و مخالفت با 
انقالب مخملين و « قيام اعماق است که برای تحقق 

زقدرت  را با طناب دار کناره گيری داوطلبانه رژیم ا» نارنجی 
  ! برخویشتن خویش بستن ، برابر می شمارند

  باید دانست امروز آنی ترین نتيجه مداخله آمریکا یا هر 
خفه کردن همين جنبش  قدرت خارجی ، درایران

. آزادیخواهی در حال گسترش مردم ایران خواهد بود 
جنبشی که تنها نيروی ممکن برای سرنگونی جمهوری 

  . تاسيس دمکراسی در کشورما است اسالمی و 
       آنانی که گمان می کنند ، مداخله هر گونه قدرت های 
خارجی ، می تواند سرنگونی رژیم اسالمی را شتاب بدهد 
، در بهترین حالت ، نادانی وحشتناکی را به نمایش می 

  . گذارند 
آنانی که می کوشند به کمک آمریکا و متحدان جهانی اش 

ه قدرت برسند ، هویت تبه کارانه شان را به در ایران ب
  . نمایش می گذارند 

  ایرانيان بعد از یک صد سال پيکار برای آزادی و با پشت 
سر گذاشتن دو انقالب ناکام ، بی شک در موقعيتی 
هستند که می توانند یک نظام برابری خواهانه و مساوات 

  !!گيرندسرنوشت شان را خود در دست بطلبانه بر پا کنند و 
در ایران نزدیک ترین و مطمين ترین راه برای رسيدن به آن ، 
عمق دادن و گستراندن جنبش ضد استبدادی ، طبقاتی و 

  . آزادیخواهانه ای است که هم اکنون پا گرفته است 
 ، از شمال تا 1383 اسفند 25      شب چهار شنبه سورئ 

ی نبرد ، نشان داد که ميدان اصل جنوب ، از شرق تا غرب ، 
باید با هوشياری عمل کرد و  .سنگر بندی خيابانها است 

نباید سالح اراده و قدرتمندی مداخله در تشکل های 
مستقل و سراسری را که پایه اصلی سنگر مبارزه طبقاتی 

  .برای سرنگونی کليت نظام است ، دست کم گرفت 
تنها با حرکت پرتوان به سمت سرنگونی جمهوری اسالمی 

  با دخالتی متحد و با به ميدان کشاندن مردمان است  که
می توان راه حکومت را بر حکومت گران  .ما معنی می یابد

پس چنين کنيم و خود رهایی طبقه مان را . رژیم بست 
  .باید و می توان آنرا جست. نيست راه هموار . فراهم آوریم 

 ، بر مردمان کشورمان راه 1384اميد آن که آغاز بهار 
  .ید تا ا ز شر نظام حاکميت مذهبی رها گردیم بگشا

  
  !!!!!   وای اگر رها گردیم                  
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ....آيا قرار است زنان در ميان خود      
  

  
  

در واقع می بایست خواست های زنان را از زاویه درخواست های 
کش را طبقاتی آنان ارزیابی نمود و از این طریق زنان زحمت 

  .سازمان داد
 قبل از آنکه از همبستگی ميان زنان و اختالفات و اشتراکاتشان 
صحبتی به ميان آید، باید ابتدا روشن شود که زنان نيز همانند 
مردان در جامعه مردساالر زیسته، تربيت شده و شخصيت شان 

در نتيجه زنان نيز از این جامعه تأثير پذیرفته و با . شکل گرفته است
حتی . هيم ، ارزش ها و معيارهای مردساالرانه رشد یافته اندمفا

زنانی که با تمام وجود از حق خود دفاع می کنند و فمينيست 
هستند، باید بدانند که به یک آگاهی تقریبی و نسبی دست یافته 
اند و تنها با یک بازنگری ریشه ای، همه جانبه و از همه مهم تر، 

يارها و موازین موجود در جامعه است مداوم و لحظه به لحظه با مع
. که می توانند به آگاهی عميق تری از فمينيسم دست رسی یابند

بنابراین تصور اینکه هر زنی به صرف اینکه زن هست، خواه ناخواه 
منافع خود را می شناسد و توان دفاع از حق خود را دارد، اشتباه 

آگاهی فمينيستی نيز همانند آگاهی . بزرگی است
سياليستی، خود به خود به وجود نمی آید و می بایست از سو

همانطور که .  جانب روشن فکران فمينيست به ميان زنان برده شود
تاریخ مبارزات فمينيستی نشان داده است، زنان خود در وهله اول 

زنان تا رسيدن . بزرگ ترین دشمنان این آگاهی به شمار می روند
 مردساالر هستند و تنها زن به یک آگاهی فمينيستی، خود نيز

بودن، آنان را از بند خصائل عميق مردساالرانه در افکار، رفتار و 
خصوصيات و ویژگی های مردساالرانه . هویت خود، رها نمی سازد

با قدرت فيزیکی مردان و به دست گرفتن حاکميت آنان، آغاز شده، 
نيز پا در جوامع طبقاتی به اوج خود رسيده و پس از امحای طبقات 

وظيفه روشن فکران فمينيست است که با . برجا خواهد ماند
روشنایی افکندن بر این نابرابری ناعادالنه و با سازمان دهی 
مبارزات مستقل زنان، ذره ذره روزنه ای به سوی آگاهی 

  .فمينيستی گشوده و برای تغيير ساختار مردساالرانه مبارزه کنند
یابد که یک توازن واقعی و پس همبستگی زنان زمانی تحقق می 

یک رشد نسبی در آگاهی فمينيستی بين آنان بوجود آید و تا 
زمانی که این آگاهی یک دست و هم آهنگ پيش نمی رود، نمی 

  . توان از یک همبستگی جدی و واقعی ميان زنان صحبت کرد
حال اما از زاویه طبقاتی می بایست طور دیگری به منافع و 

 ظاهرا منافع و خواست های زنان هر طبقه .خواست زنان نگریست
گاها شنيده می شود که در رابطه با . متفاوت با طبقات دیگر است

اقشا ر و طبقات مختلف، دیگر نمی توان از همبستگی زنان به طور 
کل صحبت کرد و باید درخواست های زنان هر طبقه را به طور مجزا 

  . بررسی نمود
 منافع مردان هم طبقه خود  منافع طبقاتی زنان هر چند با

آیا . اشتراکات بسيار مهمی دارد، اما اختالفات برجسته ای نيز دارد
تمام درخواست های یک زن کارگر با یک مرد کارگر یکی است؟ با 
وجودی که هر دو دشمن مشترک دارند و می بایست مبارزه 
مشترکی را با آن سازمان دهند، اما زنان تنها  به صرف زن بودن، 

يشتر استثمار می شوند و شرایط بسيار دشوارتری را تجربه می ب
مضافا بر اینکه این زن در خانه و محيط کار از جانب همسر و . کنند

همکار خود نيز تحت ستم قرار گرفته و از تبعيض و نابرابری و از رفتار 
بنابراین زن کارگر نه تنها به مثابه . مردساالرانه بشدت رنج می برد

بارزه طبقاتی خود را ارتقاء می دهد، بلکه بمثابه یک زن، کارگر، م
مشکالت و درخواست هایی دارد که نه تنها مردان کارگر ندارند، 

  . بلکه گاها در مقابل آن نيز قرار می گيرند

بر او نيز دقيقا هما . حال یک زن کارمند و مدرن را درنظر بگيریم
د درخواست های نابرابری در شرایط کار روا می رود و با وجو

مشترک با مردان هم کار خود، در وضعيتی بسيار بدتر از هم کار 
به عالوه اینکه در خانه و محيط کار نيز . مرد خود خدمت می کند

  . تحت ستم مردساالرانه قرار گرفته و از آن به شدت در عذاب است
زنان خانه دار نيز چه با وضع مالی بد و چه مرفه، چه روستایی و 

ری، با اینکه در شرایط بسيار متفاوت زندگی می کنند که چه شه
هرکدام به نوبه  خود نياز به بررسی های جداگانه دارند، اما همه 
آن ها تحت ستمی مشترک بنام تبعيض و نابرابری جنسيتی قرار 

بنابراین وقتی از اختالف ميان زنان صحبت می کنيم، باید  . دارند
مسلما می توان . ای مطرح می شوددید این اختالف از چه زاویه 

اختالفات موجود را از زاویه طبقاتی، تحصيلی، فرهنگی و تربيتی 
بررسی کرد، اما فمينيسم تالش می کند تا زنان را از زاویه زن بودن 
و ستمی که از این زاویه بر آنان می رود، مورد تجزیه و تحليل قرار 

ود در جامعه را به دهد و مشخصات ساختار عميقا مردساالرانه موج
پر واضح است که زبان و گفتمان فمينيستی باید .  آنان بشناساند

نسبت به زنان هر طبقه و قشری متفاوت باشد، این گفتمان باید 
بتواند ویژگی های مردساالری و نمود آن را در هر قشر و طبقه ای 

اما هيچ . بشناسد و متناسب با آن، آگاهی فمينيستی را نشر دهد
 از ا ین تفاوت ها  و اختالفات باعث نادیده گرفتن اشتراک کدام

یک مفهوم نه " زن"زن به مثابه . منافع جنسيتی زنان نمی شود
تنها فراطبقاتی، بلکه فرامليتی نيز هست و به یک معنی، مفهومی 

زنان در هر گوشه جهان تنها به صرف زن . ست انترناسيوناليستی
ردساالری قرار می گيرند و بودن به درجات مختلف تحت ستم م

شکستن ساختار مردساالرانه موجود در هر جامعه ای هدف نهایی 
  . فمينيسم است

گاهی مطرح می شود، فمينيستها باید نقطه اتکایشان را بر 
مبارزات زنان زحمت کش و مزد و حقوق بگير قرار دهند، زیرا آن ها 

يار مقاوم هستند که قاطع تر از هر قشری مبارزه می کنند و بس
  .هستند

اگر فرض را بر این بگذاریم که آگاهی فمينيستی به طور کامل 
، از هر "زن"موجود است، آنگاه می توان ادعا کرد که زنان به مثابه 

درهم : طبقه و قشری، یک خواست روشن و هم آهنگ دارند
  .شکستن ساختار مردساالرانه و رفع هر گونه تبعيض

قعيت هم خوانی ندارد و آگاهی  هيچ هر چند که چنين فرضی با وا
بنابراین در یک . گاه، هم زمان و یک دست و کامل بوجود نمی آید

شرایط واقعی ، همواره عده ای به مثابه روشنفکر، حامالن ایده نو 
در چنين شرایطی . و آگاهی ناب تری هستند و عده ای هنوز در راه
رهنگی پيش رفته آن هایی  که به لحاظ امکانات مالی، تحصيلی و ف

تر هستند، طبيعتا سریع تر و راحت تر به آگاهی دست رسی می 
یابند، تا آن هایيکه شبانه روز به دنبال گذران زندگی پر رنج و درد و 

دقيقا به همين دليل است که در کشور ما قشر . فقر خود هستند
زنانی که فمينيست ها را تشکيل می دهند، اکثرا از ميان روشن 

و هنوز . تحصيل کرده ها و اقشار ميانی جامعه می باشندفکران، 
راه درازی تا پيوند واقعی زنان زحمت کش با فمينيست ها وجود 

از طرف دیگر اکثریت جامعه ما را همين اقشار و طبقات زحمت . دارد
کش و مزد و حقوق بگير تشکيل می دهند و فمينيست ها زمانی 

 دهی کردن جنبش مستقل می توانند از توده ای شدن و سازمان
زنان صحبت کنند که بتوانند آگاهی فمينيستی را نه تنها در ميان 
زنان روشن فکر و تحصيل کرده اقشار ميانی، بلکه در ميان زنان 

  .   زحمت کش نيز ببرند و چنين زنانی را به حقوق خود آگاه نمایند
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ....در آمريکا " دروازه ستم "       
  
  

نويسنده کتاب متاسفانه در مورد جنايات دولت آمريکا در 
زندانهای عراق و افغانستان اشاره ای ندارد، اٌما با  وجود 

ل وحشت انگيزی در زندانهای آمريکا  می  اين به شرح اعما
پردازد که غالب مردم آمريکا و شايد جهان از آن بی اطالع 

اين خود کمک بزرگی است در جهت افشای باشند و 
  . خواهی آمريکا" دموکراسی" سياستهای دروغين 

ليون و يدر مورد تعداد زندانيان بايد گفت که در آمريکا دو م
دويست هزار نفرند و اين تعداد زندانی نسبت به ساير 

در مورد اين کشورها می بايد . کشورهای صنعتی بيشتر است 
، 628کصد هزار نفر در روسيه گفت که در مقابل هر ي

انگلستان يکصد و سی و هشت، فرانسه نود نفر ، اٌما اين رقم 
در آمريکا هفتصد و دو نفر است، در حاليکه جمعيت آمريکا 

نسبت ه پنج درصد جمعيت جهان است اٌما تعداد زندانيان ب
جمعيت بيست و پنج درصد است، نسبت زندانيان مرد 

  .  است 25/1 و 8/1يد پوست سياهپوست نسبت به مردان سف
 57بودجه ساالنه بخش اداری زندانهای ايالت کاليفرنيا 

 در صورتيکه بودجه کارمندان اداره است ،ليون دالر يم
ايالت . ليون دالر است ي م42آموزش و پرورش اين ايالت 

کاليفرنيا در دهسال گذشته ده هزار نفر از کارمندان و کارکنان 
اج نموده و در مقابل اداره موسسات مختلف را از کار اخر

استخدام خود در ه زندانهای اين ايالت ده هزار پليس تازه ب
در اين ايالت مخارج يک دانشجوی دانشگاه را . آورده است 

هزار دالر در نظر گرفته اند، اٌما مخارج يک  ششساالنه  
  .زندانی را سی و چهار هزار دالر معٍين کرده اند

ظت و گسترش مجٌدد زندانها بايد گفت در مورد تعميرات، حفا
شرکتهای . ل از نظر اقتصادی است  بزرگترين بخش فعا

اين معامله پر سود با هم ه بزرگ آمريکائی برای دست يابی ب
 مجموع کارکنان ، .رقابتهای سرسختانه ای می پردازندبه 

کارمندان و کارگران اين بخش از زندانهای ايالت کاليفرنيا 
موع مستخدمان سه شرکت بزرگ وال مساوی است با مج

  .مارت، فورد و جنرال موتورز
در بخش ديگر کتاب شرح تجاوزات وحشيانه در حق زندانيان 

در اين . است که بطور روزانه و بسيار گسترده اعمال ميشود
زندانها اساسًا بنای کار زندانبانان بر اساس تفکرات نژاد 

د، همگی مسئوالن پرستانه ، فرهنگ تحقير و تنبيه عمل ميکن
زندان بغايت نژاد پرست و بدترين برخوردها را بويژه با 

 مواد مخدر از هر نوع .انجام ميدهند ضعيف ترين زندانيان 
همان فراوانی بيرون در درون زندانها نيز يافت ه آن ب

ميشود، صدها هزار نفر از زندانيان مرد مورد تجاوز جنسی 
های گسترده ای شبکه ، قرار ميگيرند،  باندهای نژاد پرست 

از فروش مواد مخدر، قمار و فحشا، را در زندانها و در 

زندانيان ضعيف زن و مرد . رابطه با بيرون اداره ميکنند
  . بعنوان بردگان جنسی مورد خريد و فروش قرار ميگيرند

در نتيجه چنان فجايعی، وقتی فردی از زندان آزاد ميشود، 
ادگی برای يک زندگی خشمگين تر، تحقير شده و آلوده تر، آم

سالم را از دست ميدهد و چه بسا که بسيار بدتر به زندگی 
در مورد زندانيان زن بايد گفت که . سياهتری دچار ميگردد

 يکسوم آنان مادران تنها تعداد آنان دويست هزار نفر است و
 غالب اينان بمثابه شکاری ميمانند که مورد تحقير و .ميباشند

  .ن زن و مرد زندان قرار ميگيرندضرب و جرح زندانبانا
يکی از علتهای اصلی که موجب کثرت تعداد زندانيان در 
آمريکا گرديده اين است که دو حزب حاکم در آمريکا در 

اصطالح جرم با شدت ه سالهای هفتاد تصميم گرفتند که با ب
شتر ي از وقوع جرم ب"ميتوان"برخورد کنند زيرا از اين راه 

و اکنون تيجه معکوس داده است جلو گرفت که متاسفانه ن
غالب اين زندانيان . ستزندانيان به چهار برابر رسيده ا تعداد 

را نوجوانان کم سن و سال و از مليٌتهای زنگين پوست بويژه 
ت فقر بسوی اشند که همگی بعلبآفريقا و آمريکای التين مي

 علت ديگر همانا قطع و .ه اند آورندفروش مواد مخدر روی 
     کم یجه خدمات اجتماعی برای خانواده هايا کم کردن بود

در جامعه ای که پول با تمام قدرتش بر . در آمد بوده است 
 به فقر و یانسان حکم ميراند طبيعی است که انسانهای بسيار

  . زندان بيفتده و کارشان ب  کشيده شده و سراحشف
 بخوبی که" آٍلن آٍلسنر" صری بود از کتاب شرح مختاين 

ر عراق به آن ندانهای آمريکائيها دميتوان دريافت که چرا ز
 زندانهای آمريکائيها در عراق در حقيقت .فجايح گرفتار آمدند

 برای حيوانی کردن مکانهائی است برای مسخ نمودن انسان،
 بدون شک مسئوالن آمريکائی در عراق  .انسانيت انسان

قبل از اين در آمريکا از سر را دوره های اين اعمال وحشيانه 
را تحت نام   خودت آری آنان اين توحش و بربري .گذرانيده اند

زور سر نيزه و شکنجه در حق مردم  و با" دموکراسی" 
 کرامت و حيثيت توهين بهمظلوم عراق اعمال ميکنند و اين 

  .  است انسان
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   اصل  ايران و اپوزيسيون          

   !"مخالفت با هر نوع مداخله خارجی" 

  " ناجی "   سخنی با آنان که بوش را 

  " !!جانی " ميپندارند نه         
  
  

 - الاقل در ممالک موسوم به جهان سوم–زمانی نه چندان دور 
نميشد و امکان نداشت از آزادی و رهایی سخن بگوئی اٌما 

و ) کهن و نوین (جانانه ای با استعمار مرزبندی و فراتر از آن مبارزه 
 .  امپریاليسم، نداشته باشی

انقالبات رهائی بخش " در سراسر قرن بيستم، پدیده موسوم به 
در کشورهایی که مستقيم یا غير مستقيم تحت سلطه " ملی

در . به یک واقعيت انکار ناشدنی مبدل شده بود، امپریاليسم بودند 
د که امپریاليستها مجبور شدند به سایه این مبارزات عظيم بو

در آن سالها اگر .  از اشکال زمخت کلونيالی پایان دهندیبسيار
آزادیخواه و دمکرات و عدالت جویی ، خود را ضد امپریاليست تعریف 

 . مردم را فراهم می کردنيشخند، اسباب  نمی کرد
 پایان  بااز فعالين و نيروهای اپوزیسيون ،اٌما ظاهرًا به ادعای برخی 

در "  امپراتوری آمریکا" گرفتن جنگ سرد و تثبيت شدن سروری 
جهان و بویژه بدنبال  اشغال نظامی افغانستان و عراق و نيز دخالت 
مستمر آمریکا و متحدانش در کشورهای اروپای شرقی با هدف به 

انقالبات " کرسی نشاندن اپوزیسيون وابسته به خود از طریق 
ضد امپریاليستی دیگر تاریخ مصرف خود را ، پرنسيپ های " مخملی

به گردن انداختن طوق بنده گی " دیگر" از دست داده اند و 
" در همين راستا و با .  امپریاليسم ، یک تابو محسوب نمی شود

عميق مقتضيات جهان کنونی ، دیگر الزمه استقرار " درک
دمکراسی و مردمساالری در جوامع مختلف، نه ضدیت توامان با 

ستبداد داخلی و سلطه گری امپریاليستی ، بلکه همکاری و اتحاد ا
با نيروهای خارجی ستمگر، جهت بزیر کشيدن رژیم های نامطلوب 

بر مبنای همين دگر دیسی در بخشی از اپوزیسيون مدعی . است 
ضد "  شاهد آنيم که گفتمان  و استقالل خواهی ،دمکراسی

ها حذف شده و در عوض به کلی از فرهنگ لغات آن" امپریاليستی
مالی، " مجيز گویی از آمریکا و رقابت با یکدیگر بر سر جلب الطاف 

تبليغاتی، سياسی و نظامی امپراتوری نوین، به کاراکتر اصلی 
به همين دليل بود . سياست خارجی این نيروها مبدل شده است 

 که منجر به - که در جریان انتخابات حساس ریاست جمهوری آمریکا
 بخشی از  -ی مجدد نئو محافظه کاران وجورج دابليو بوش شدپيروز

اپوزیسيون راست، روز و شب برای موفقيت بوش در انتخابات دعا و 
تبليغ ميکرد و بخشی دیگر که چنين جسارت و جرئتی را در خود 

نتایج شمارش آرا مشخص شود، آنگاه تا سراغ نمی دید، صبر کرد 
  .ر کندرا سراسيمه صاد" پيام شاد باش" 
نوع موضعگيری ها در کشوری صورت می گيرد که به شهادت ن  ای

و در ميان آنها بيش از ( فاکت های تاریخی بی شمار، امپریاليستها 
نقش بزرگی در جلوگيری از آزادی و ) همه بریتانيا و ایاالت متحده

از اشغال بخشی از خاک ایران و . داشته اند رهایی مردم ایران 
دهای اسارتبار اقتصادی بر کشور در دوره حکومتهای ل قرار دايتحم

استبداد ( فاسد خاندان قاجار تا حمایت از کودتای محمد عليشاه 
با عليه مجلس و انقالبيون مشروطه توسط روسيه تزاری ) صغير

 امپراتوری بریتانيا ، از تشویق سيد ضياء و رضا خان به پشتيبانی
(  تحميل پسر رضا شاه  توسط انگليس تا1299کودتا در اسفند 
 ، 1320  شهریوربعنوان پادشاه  به مردم ایران در) محمد رضا پهلوی

 تا سازمان 1329از مخالفت با ملی شدن صنعت نفت کشور در 
، از تحميل قرار داد اسارتبار کنسرسيوم 1332دادن کودتای مرداد 

 تا تحميل حق استعماری 32مشترک نفتی بعد از کودتای 
، از آموزش و تجهيز ساواک جهنمی تا اعزام 1342ن در کاپيتوالسيو

 ، از 50بيش از پنجاه هزار مستشار نظامی آمریکا در اوایل دهه 

 57حمایت کامل از استبداد غارتگر رژیم شاه تا تالش وافر در انقالب 
برای بقدرت رساندن نيروهای اسالمگرای ضد کمونيست  تحت 

، از ....)  با آیت اهللا بهشتی و مالقات ژنرال هویزر( رهبری خمينی 
 –کودتای نوژه و حمایت از عراق در جنگ با ایران تا رسوایی ایران 

کنترا، همگی ثابت می کنند که هيچيک از امپریاليستها و در رأس 
آنها، آمریکا، نه تنها حامی و پشتيبان  رهایی مردم کشورمان نبوده 

 حقی عمومی تداوم بیاند، بلکه بر عکس از عاملين اصلی 
اٌما گویا همه این فاکتهای تاریخی به گفته . محسوب می شده اند 

برخی از افراد و نيروهای اپوزیسيون، متعلق به دوران جنگ سرد 
" ، نه تنها عصر " بلوک شرق" است و گویا با پایان گرفتن عمر 

به پایان رسيده بلکه کشورهای " مبارزه طبقاتی" و " ایدئولوژی
" اومانيستی"  نيز تغيير ماهيت داده و به نظامهای امپریاليستی
از اینرو این بخش از اپوزیسيون ، ضمن به فال نيک !!  مبدل شده اند

گرفتن دومين دوره ریاست جمهوری جورج بوش و شاخ به شاخ 
شدن آمریکا با جمهوری اسالمی بر سر فعاليتهای هسته ای رژیم 

، سخت اميدوارند "ور شرارتمح" و کًال قرار گرفتن ایران در ليست 
که با حمایت و دخالت کاخ سفيد و سيا و احتماًال پنتاگون، از دست 

 . رژیم اسالمی خالص شوند
عراق  و ( آنها با چشم دوختن به تحوالت دو کشور همسایه ایران 

آرزو می کنند که سناریوی مشابه ای در مورد کشور ما ) افغانستان
 از نيروهای عمده ک البته علنًا هيچي.نيز بمورد اجرا گذاشته شود

، از تهاجم نظامی آمریکا به ایران واشغال کشور  اپوزیسيون راست
 که دو - بغيير از افراد معدودی نظير نيما راشدان. دفاع نمی کنند

سال پيش نوشته بود حاضر است سوار بر تانک عمو سام از شر 
( اطی  و یا بخشی از سلطنت طلبان افر- سيد علی خالص شود

که آقای رضا پهلوی را به عدم جاری بودن خون رضا خان در رگانش، 
مابقی برای حفظ ظاهر و ژست متمدنانه هم که ) متهم می کنند

با این همه . شده، علنًا از جنگ و بمباران ایران دفاع نمی کنند
گاهی حرف خود را از زبان مردم به تنگ آمده داخل کشور بيان می 

از تلویزیونهای ماهواره ای سلطنت طلبان در لس مثًال یکی . کنند
ما مخالف جنگ هستيم، اٌما تعداد زیادی از  "  :آنجلس می گوید که

 داخل کشور به ما زنگ ميزنند و اعتراض می کنند که چه هموطنان
این دسته از هموطنان . حق دارید بجای ما تصميم می گيرید

تان ، ایران را نيز آزاد معتقدند که آمریکا باید مثل عراق و افغانس
 ولی واقعيت این استکه در صورت تهاجم نظامی آمریکا به  !! ."کند

ایران  این بخش از اپوزیسيون مدعی مخالفت با جنگ، خيلی زود 
نقاب از چهره بر خواهد داشت و تمامًا پشت پنتاگون قرار خواهد 

چلبی " ا ی" کرزای"  آنها از هم اکنون آماده گی خود را برای  .گرفت
اما همانطور که گفته شد مصلحت . شدن اعالم ميدارند" و عالوی

را عدم حمایت علنی ار تهاجم نظامی و دفاع از یک راه حل 
این البته تغييری در دو مسئله کليدی . مسالمت آميز می بينند

نخست اینکه آنها بوش را نه در لباس جانی بلکه در : نمی دهد
 سخت با امپریاليست پنداشتن آمریکا جامه ناجی می بينند، یعنی

دوم اینکه  به . می پندارند" افکار کهنه کمونيستی" مخالفند و آنرا 
رغم ژست ضد ميليتاریستی، سخت مدافع مداخله خارجی بویژه 

بعضی از آنها فشار سياسی به . آمریکا و اتحادیه اروپا هستند
اکز اضافه چند حمله هوایی یا موشکی ضربتی و چکشی به مر

حساس رژیم را توصيه می کنند، برخی فشار دیپلماتيک را در کنار 
برخی . تحریم های سياسی و اقتصادی تمام عيار مفيد می دانند

خواستار حمایت مالی و تبليغاتی وسيع کاخ سفيد از پروژه هایی 
رسالت دارند سلطنت طلب و " همه با هم"  که با شعار هستند

" اتحاد فراگير" کنار هم بنشانند تا با را در " چپ " وجمهوریخواه 
جمهوری )  یعنی حمایت کامل عمو سام( خود به قوه الهی 

آنها آرزوی بر پایی پروژه هایی برای . اسالمی را بزیر کشند
"   " کنفرانس بن: " اپوزیسيون سازی  و آلترناتيو تراشی نظير

 و غيره را می کنند که قبل از سقوط رژیم های" اجالس قبرس
افغانستان و یا عراق ، اپوزیسيون ایندو کشور را تحت امر کاخ 

برای اپوزیسيون راست، دخالت قدرتهای . سفيد به خط کرد
خارجی، هزاران بار بيشتر از یک انقالب که معلوم نيست سرنوشت 
رهبری آن به کجا بيانجامد، تسلط آنها بر دستگاه حاکمه جایگزین 

به همين خاطر بسياری از آنها . رد  تضمين خواهدکرژیم اسالمی را
ضمن دفاع از نوعی مداخله خارجی، به شدت با انقالب بویژه 

 . انقالب اجتماعی مخالفند
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   ......اصلاپوزيسيون ايران و        
  
  
  

، باید شعار و  و مستقل  مترقی،از همين روست که نيروهای چپ 
حه منشور را بر سر لو" مخالفت  با هر نوع مداخله خارجی" اصل 

و جنبش های دمکراتيک جامعه، حک کنند و نگذارند خود سياسی 
امپریاليستها، با لگد مال کردٍن حق تعيين سرنوشت مردم ایران 
بدست خودشان، مشتی مزدور و جيره خوار وابسته را بر هست و 
نيست مردم کشورمان تحميل کنند و ایران را به یکی از اقمار سر 

د و ثروتهای آنرا به تاراج برند و بساط یک براه خود تبدیل نماین
 .  را بر ایران بگسترانندکمپرادوریحکومت 

در این رابطه باید توجه داشت که اصل مخالفت با هر نوع مداخله 
خارجی در تعيين سرنوشت مردم کشور ما، صرفًا به ضدیت با 

در برخی از حرکات دمکراتيک بویژه در . تهاجم نظامی خالصه نشود
 از جمهوریخواهان، مشاهده می شود که یونهای طيف ها یآکسي

مخالفت با مداخله خارجی در حد نه گفتن به حمله نظامی تقليل 
تحریم : حال آنکه اشکال دیگر مداخله نظير . داده شده است 

) که دود آن اساسًا به چشم توده های محروم می رود( اقتصادی، 
الی، سياسی و رسانه ای ، آلترناتيو سازی و حمایت همه جانبه م

مثًال در . از طيف معينی از اپوزیسيون، نيز باید مردود شناخته شوند
دوره تحریم های اقتصادی عراق، بی آنکه آسيب چندانی به رژیم 

 از جمله حدود نيم عراقصدام وارد آید، صدها هزار تن از محرومان 
رمان، ميليون کودک به خاطر سوء تغذیه و کمبود دارو و وسایل د

  و یا در جریان به اصطالح.  جان خود را از دست دادند
دیدیم که  ....گرجستان و ارمنستان و اکراین و " انقالبات مخملی" 

چگونه دخالت سياسی و حمایت مالی و تبليغاتی گسترده آمریکا 
از طيف معينی از اپوزیسيون پرو آمریکایی ، منجر به فرا دستی آنها 

ما باید با تاکيد بر ضرورت .  ت سياسی گردیدو تسلط ایشان بر قدر
سر نگونی جمهوری اسالمی از طریق جنبش ها و انقالب خود 
. مردم ایران، همزمان به جمهوری اسالمی و امپریاليسم، نه بگوئيم

جنبش های اجتماعی مردم ایران، از حمایت و همبستگی البته 
ه های اتحادی:  نظير کشورهای مختلفنهادهای مستقل مردمی 

کارگری، تشکل های زنان، سازمانهای دانشجویی، نهادهای حقوق 
 با مبارزات آزادیخواهانه و NGO و دیگر تشکل های مردمی یبشر

عدالت جویانه شان استقبال می کنند و آنرا وظيفه انسانی 
وانترناسيوناليستی همه نيروها وافراد مترقی و بشر دوست دیگر 

و یا بهتر است بگویئم که ( زه نميدهند اٌما اجا، کشورها می دانند 
 که امپریاليستها و موسسات وابسته به آنها) اميدواریم اجازه ندهند

، چه از طریق نظامی و اقتصادی و چه از طریق سياسی و 
در . تبليغاتی، اپوزیسيون مورد نظر خود را بر کشور ما حاکم کنند

ای اجتماعی و کارزار ، مردم ایران می توانند روی فوروم ه این
يش از بجنبش های عظيمی که از کران تا کران این کره خاکی و 

همه در خود کشورهای پيشرفته سرمایه داری در یک دهه  اخير 
هائی که نه تنها به جنگ،  جنبش .اوج گرفته ، حساب بارکنند

اشغال و مداخالت نظامی امپریاليستها نه می گویند بلکه با نئو 
وگلوباليزاسيون بورژوایی نيز مخالفند و مقاومت ليبراليسم اقتصادی 

جانانه ای را در برابر تعرض نظام جهانی سرمایه به ابتدایی ترین 
در مخالفت با هر نوع . ، سازمان داده اند حقوق مردم زحمتکش دنيا

مداخله امپریاليستی در امور ایران، این جنبشهای بين المللی در 
  .کنار مردم کشورمان خواهند بود

  
   2005 آوریل 6                                

  

   

 
    *هفته گرامی داشت ماه مه   *      
  

  »2005 –کميته ايرانی همبستگی اول ماه مه  « 
   

  سمينارهای اينترنتی  - در شبکه پالتا ک        
 

کارگران شورای موسس راديو صدای « دعوت در پی 
اليستی  و چپ   از فعالين گرايشات سوسي»ايران 

در راستای پشتيبانی و حمايت از کارگری جهت همکاری 
و  مبارزات کارگران ايران و بين المللی کردن اين روز

  »2005 –کميته ايرانی همبستگی اول ماه مه « تشکيل 
بدين وسيله برپايی يک هفته سمينارها و جلسه های 

   -پالتاکی به مناسبت اول ماه مه را اعالم ميکند
 آوريل 28جلسه ها ازساعت هفت شب  پنجشنبه اين 

 ماه مه ادامه خواهد 5شروع ميشود و تا  پنجشنبه 
  داشت

در روز اول ماه مه اين جلسه همراه با گزارشهايی زنده 
ازتظاهرات اول ماه مه در ايران و جهان تمام  روز 

   -برگزار خواهد شد
  در  سخنرانان و مباحث اطاق-برنامه ها:           توجه 

  ! اطالعيه های بعدی اعالم می گردد
 

  :نام اتاق 
  

Comite Irani Aval Mah May                      

Categorie : By Language/Nationality/Other 
 
  -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- -- --- -- --  
  

      
  تجمع اعتراض آميز آارگران شرآت       
  بابلسر   "فرش البرز "              

  
بابلسر در اعتراض به انحالل اين " فرش البرز "آارگران شرآت 

 .شرآت دست به تجمع اعتراض آميزدر محل شرآت زدند
بابلسر آه " فرش البرز" از ساري شرآت, به گزارش خبرنگار ايلنا

اواخر , يكي از واحدهاي توليدي فرش ماشيني درآشور مي باشد
آارگران اين آارخانه در تجمع اعتراض . ذشته منحل گرديد سال گ

, آميز خود ضمن اعتراض به انحالل اين شرآت و توقف توليد
مبادرت به راه پيمايي در محوطه اين آارخانه نمودند آه با مداخله 

  .نيروي انتظامي پايان يافت
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  آارگران مجتمع گوشت اقليد فارس *  
 ضی زدند  دست به تجمع اعترا      

 
 آارگران مجتمع گوشت اقليد فارس روز پنجشنبه در اعتراض به 
آنچه تعطيلي اين واحد توليدي و بيكار شدن خود ناميدند،در برابر 

 . اين مجتمع تجمع آردند
پس از چهار سال فعاليت در اين واحد : يكي از آنان به ايرنا گفت

 است و واحد گويند چون آشتار دام مجتمع آمتر از ظرفيت آن مي
 . توليدي ضرردهي دارد، مجتمع تعطيل است و شما اخراجيد

تعطيلي اين واحد توليدي عالوه بر بيكار شدن :قاسم مسعودي افزود
اي فرصت طلب  ما باعث تهديد سالمت شهروندان است زيرا عده

هاي فاسد بين قصابيها  پس از تعطيلي مجتمع اقدام به توزيع الشه
 . آرده اند
متاسفانه تعطيلي اين آارخانه در حالي :گويد ر ديگر نيز مييك آارگ

 . باشد اتفاق افتاده آه هيچ آس به فكر ما نيست و جوابگو نمي
ازضرردهي  مدير اين مجتمع با تاييد تعطيلي اين واحد توليدي

ميليون ريالي و نبود منبع تامين آن سخن  ٢١٠  وهزينه ماهانه 
 . گفت

گيري مسووالن اين  يم با تالش و پياميدوار: يونس شكوهي گفت
 . موضوع به نوعي حل و فصل شود

مجتمع گوشت اقليد يكي از شش آشتارگاه مهم : وي اظهار داشت
راس  ١٠٠  آشور است آه ظرفيت روزانه ذبخ آن بيش از هزار و 

 .  تن گوشت بود ۴٠ دام سبك و سنگين و توليد 
با  ٧٩  قليد در سال بنابه اظهار مدير اين مجتمع، مجتمع گوشت ا

 . ميليارد ريالي شروع به فعاليت آرد ۴٠  سرمايه اوليه 
تعطيل شدن اين مجتمع باعث ايجاداختالل درتامين :وي بيان داشت

 . شود گوشت بهداشتي چند استان آشور مي
 . آارگران معترض پس از ساعتي ، به تجمع خود پايان دادند

  .  قرار داردآيلومتري شمال شيراز ٢۶٣  اقليد در 
  
  
  

  براي چندمينصنعت ارگران ساميكوه ک* 
  بار تجمع آردند       

  
 2آارگران ساميكوه صنعت براي چندمين بار طي : خبرگزاري فارس

تجمع آنندگان آه مقابل . سال اخير دست به تجمع و اعتراض زدند
اداره آار و امور اجتماعي همدان گرد آمده بودند با در دست داشتن 

آاردهايي، نسبت به عدم دريافت حقوق و عيدي خود طي پال
 . هاي گذشته و همچنين تعطيلي آارخانه مذآور معترض بودند سال

يكي از آارگران ساميكوه صنعت آه به نمايندگي از ديگر آارگران 
 آارخانه تعطيل شده اما 81از سال : در محل حضور داشتند گفت

 تاآنون پرداخت نشده  سال آارگران3هاي معوقه و عيدي  حقوق
مسئوالن در : وي آه تمايلي به ذآر نامش نداشت، افزود. است

گويند نيروي رسمي  تفاوت هستند و مي هاي ما بي برابر درخواست
آارخانه را به ديگر مراآز صنعتي براي آار معرفي خواهند آرد در 

 سال است و به علت 45حالي آه ميانگين سني آارگران رسمي 
 . يچ مرآزي حاضر به استخدام آنها نيستآهولت سن ه

وي با اشاره به مشكالت ناشي از بيكاري در بين آارگران آارخانه 
 نفر و قرارداديها را بيش از 155مذآور تعداد آارگران رسمي را 

آارخانه :  تن اعالم آرد و درباره ميزان مطالبات آارگران گفت215
  . ر است ميليون تومان به نيروهايش بدهكا250حدود 

   درگيری خونين در زندان رجايی شهر* 
  

طبق اخبار رسيده از زندان رجايی شهر ، درگيری شديد در 
بند يک اين زندان منجر به زخمی شدن چند تن از زندانيان 

اغلب زندانيان رجايی شهر دارای قمه و چاقو . گشته است
ميباشند و در درگيريهايی که غالبا به صورت روزانه در اين 

ندان اتفاق می افتد ، يکی از طرفين دعوا در اثر ضربات ز
  .چاقو مضروب ميشود

 زندانی سياسی در زندان 9گفتنی است در حال حاضر 
بينا داراب زند، ارژنگ داوودي، : رجايی شهر به سر ميبرند

حجت زمانی، جعفر اقدامی، ولی اهللا فيض مهدوی، مهرداد 
. ان و نصرت اهللا بياتلهراسبي، دکتر فرزاد حميدي، امير سار

 تن از اين زندانيان در اعتراض به 7که چندی پيش نيز 
وضعيت موجود در زندان رجايی شهر و نگهداری خود در بين 

 روزه زدند ؛ 28مجرمين خطرناک، دست به اعتصاب غذای 
در اين مدت مسئولين قوه قضاييه و زندان نه تنها اقدامی 

ان انجام ندادند بلکه به برای برآورده کردن خواسته های آن
از اعضای جبهه " نصرت اهللا بيات"و " امير ساران"تازگی نيز 

اتحاد ملی، توسط مامورين در منازلشان بازداشت شده و 
 روز 3به رجايی شهر منتقل شده اند و هم اکنون به مدت 

هم چنين . است که در قرنطينه ی اين زندان به سر ميبرند
اسد "ی مراجعه ای به منزل مامورين دادگاه انقالب ط

ديگر عضو اين گروه، خانواده ی وی را تهديد کرده " شقاقي
اند که ايشان ميبايست تا روز يکشنبه خود را به زندان 

اين دستگيريها در حالی صورت ميگيرد که در .معرفی کند
روزهای گذشته، اعتراضات زيادی از جانب نهادهای مختلف 

يان سياسی در زندان رجايی حقوق بشری به نگهداری زندان
اما با اين وجود هر روزه شاهد انتقال . شهر انجام شد

ايی شهر تعدادی ديگر از زندانيان سياسی به رج
با توجه به توصيفات ذکر شده از اين زندان؛ جان ....  هستيم

  ...اين زندان در مخاطره ی جدی است زندانيان سياسی در
 سياسی خواستار توجه کميته دانشجويی دفاع از زندانيان

تمامی نهادها و سازمانهای حقوق بشری به وضعيت 
  .استشده زندانيان سياسی زندان رجايی شهر 

  
  

    ديزل کارگران ايران خودرواعتراض * 
  

 آارگر ايران خودرو ديزل در اعتراض به اخراج بدون دليل 210حدود 
ايلنا ، اين به گزارش .  خود ، در مقابل اين آارخانه تجمع آردند

 سال سن دارند ، با آغاز سال جديد و به 42 تا 21آارگران آه بين 
 هنگام مراجعه به محل آار ، از ورود آنان به آارخانه جلو گيري شد

دوسال قبل ، يك سالن خالي براي راه : اين آارگران مي گويند .
و برون شهري را تحويل اندازي خط توليد اتوبوس درون شهري 

 220ساالنه , گرفتيم و امروز آه اخراجمان مي آنند ، در اين سالن 
اتوبوس برون شهري توليد مي شود و  120اتوبوس درون شهري و 

  . درخشان ، مشخص نيست آه چرا اخراج شده ايم با اين آارنامه
  

    


