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  بمب گزاريهای لندن               
  " بلير –بوش " و کمک القاعده به دکترين 

  
ان را گرفت و    انفجار هفت بمب در پايتخت برتانيا ، جان دهها انس         

ستگاههای مترو و در    يدر ا ه و خيابان را      صدها تن از مردم کوچ     
  .مجروح نمود داخل يک اتوبوس دوطبقه مسافربری 

يات جنايتکارانه ، شاخه اروپايی القاعده       لحظاتی پس از اين عمل    
  .با انتشار اعالميه ای ، مسئولت آنها را برعهده گرفت 

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

  ! فقر  به جهانی ديگر نيازمند استمبارزه با
  
  رسول آرام        ATTAK گزارشی از ترجمه  

  
 کشور صنعتی با هم مالقات کردند          8  ژوئيه  رهبران        8 تا    6از  

جديدترين تصميم آنها اين بود که مقدار کمی از بدهی کشورهای            .
فقير را مورد بخشش قرار دهند تا بدينوسيله به جهانيان نشان                  

      .دهند آنها قدرت برتر هستند 
  5بقيه در صفحه                                              

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

    مبارزه بر عليه خصوصی سازی     
          و گلوباليزاسيون در بوليوی

  
   خالد فيشاوی:نوشته 
 Zeenet.org   : از سايت      احمدمزارعی : ترجمه 

 
ش رئيس جمهور آمريکا بخاطر پيشبرد امر خصوصی               در حاليکه بو    

سازی و گسترش گلوباليزاسيون به اين ياآن کشور دنيا مسافرت ميکند            
و در بعضی مناطق جهان با استفاده از انواع اسلحه های کشنده بقتل                   
عام انسانها مشغول است، ملت بوليوی برای ملی کردن تاسيسات گاز                

ئيس جمهور را برکنار و رئيس ديوان       خود انقالب کرده و موفق شدند ر      
گ در کمتر از      عالی کشور را به مصدر قدرت برسانند و اين کار بزر                 

  9           بقيه در صفحه      . سه هفته انجام گرفت
  -------------------------------------------------------------  

 » انقالب عليه فقر  «                   
گترين رويداد تلويزيونی تاريخ بشر، ميليونها نفر        در بزر •  

 برای ريشه کنی فقر آواز              LIVE 8در کنسرتهای      
  .همبستگی سرودند

  10در صفحه                                                        

  صاحبه با ياسمين ميظر عضو هيات هماهنگی م  
   G8 پيرامون اجالس ،اتحاد چپ کارگری ايران  
 !در اسکاتلند و اعتراضات گسترده عليه آن    
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  اعالميه کميته مرکزی سازمان           
   

  گرامی باد ششمين
  سالگرد خيزش  
  هيجده تير     

          
  14ص          

   --------------------------  
سردرگم فقر وبيکاری   در  کالف احمدی نژاد

  6 ص رسول آرام                  !  خواهد مانددر
 =======================  =========  

   در خدمت جنايت کاران آمريکايیسربازان روبوتی
  8ص                     از فرانکفورتر نويه پرسرجمه ت    

----------------------------------------------------- 
  9ص          تصحيص و پوزش         

   

گفتگو با چند دانشجو
  بخش دوم      در ايران
            7  ص                  

       

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

     2005    ژوئيه10        1384   تير19  يکشنبه      258   شماره     آرش کمانگر :  سردبير        



  ادامه از صفحه يک 
  

  .…بمب گزاريهای لندن               
  

که در جریان    "  القاعده  "  جریان مرتجع و بنيادگرای اسالمی         

جنگ مجاهدین افغانی با ارتش شوروی و دولت تحت الحمایه            

آن ، توسط سازمان سيا ساخته و پرداخته شد  ، در حالی                    

م به این بمب گزاریهای وحشيانه نموده که دهها هزار نفر             اقدا

از نيروهای چپ ، مترقی و فعالين جنبشهای کارگری و                       

اجتماعی و مخالفين جنگ امپریاليستی امریکا و متحدینش ،             

در اسکاتلند ، همزمان با اجالس هشت کشور عمده سرمایه             

بر عليه  آکسيونها و ميتينگهای پرشوری را      داری جهان در آنجا ،      

انفجار بمب ها در    .   سازمان داده بودند     G8کلوپ امپریاليستی   

بطن چنين شرایطی ، بهترین هدیه ای بود که بنيادگرایان                   

توانستند به بوش و متحدینش بدهند تا         يتروریست اسالمی م  

ضمن سرکوب این اعتراضات توده ای و تحدید هر چه بيشتر                 

 خود را در مورد الویت       آزادیهای مدنی ، سياستهای جنایتکارانه     

  . به کرسی بنشانند " مبارزه با تروریسم " 

نفع انفجارات لندن برای سياستهای جنگ افروزانه و                          

اشغالگرانه نئو محافظه کاران حاکم بر امریکا به حدی بود که               

پاره ای تحليلگران سياسی احتمال ميدهند که خود                          

 از بدنه   امریکا و انگليس مشوق بخشی     سازمانهای اطالعاتی   

القاعده برای انجام چنين عمليات جنایتکارانه ای بوده باشند و            

یا عليرغم آگاهی از تدارک چنين انفجاراتی ، به دیده اغماض              

به آن نگریسته اند تا راحت تر به اهداف سياسی و نظامی                  

و بر تردیدهای برخی کشورهای عضو کلوپ          خود دست یابند     

  . هشت گانه فائق آیند 

انفجارها اما بار دیگر نشان داد که امپریاليستها و                خود این    

آنها قبل از اینکه خصم     .  دو روی یک سکه اند         فاندمنتاليستها  

یکدیگر باشند دشمن آزادی و برابری آنسانها بوده و در سرکوب          

جنبشهای اجتماعی رادیکال ، سوسياليستی و دمکراتيک ،             

به "   متخاصم    "هر یک از ایندو اردوی           .  منافع مشترک دارند   

همدیگر نياز دارند تا جنگ و تروریسم و آواره گی و جنایت                     

 از اینرو مبارزه      .  سازمان یافته را در سياره ما نهادی کنند               

همزمان با این دو نيروی ضدکارگری و ضد مردمی یکی از                     

 بشر  جریاناتوظایف عاجل و تعطيل ناپذیر نيروهای چپ و همه          

  .دوست است 

ر این رسالت عاجل ، از صميم قلب ، مراتب               با تاکيد مجدد ب    

 ابراز  همدردی خود را با قربانيان انفجارهای تروریستی لندن            

ميداریم و خود را در عم بازماندگان آن فاجعه شریک احساس              

  » سردبير   «                      .کنيممي

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                                

arash.k@rahekargar.net      
  

  سازمان  روابط عمومی
                                    

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  
ر مواضع سازمانميشوند ، الزاما بيانگ            

 .نيستند 
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   عضو هيات هماهنگی ياسمين ميظرمصاحبه با   
   G8، پيرامون اجالس  اتحاد چپ کارگری ايران 

 !   در اسکاتلند و اعتراضات گسترده عليه آن 
  

      : يادداشت 
فروم اجتماعی لندن پشت سرگذاشته      ُ به اين سوکه      ٢٠٠۴ازاکتبر       

) 8جی   (، موسوم به       شد، اجالس سران سرمايه داری معظم جهان                
 بوده که              ربريتانيادراسکاتلند، بزرگترين تجمع اعتراضی د                           

 ردهمايی سياتِل امريکا، گوتنبرِگ سوئد، جنواِی ايتاليا، پرتوا                 بعدازگ
 داری طی       لگرِه برزيل، ابعاد اعتراضات ضدجهانی شدن سرمايه                    

دنيای سياسی جديدی را پيش            زاخيردراسکاتلند، چشم اندا      روزهای    
     ٠  سوسياليستی می گذاردهایروی چپ

نظمی ی        دراين ميان آمريکاومتحدان سرمايه داری اش ، مدع                       
اعتراض مدنی به سياست         نظمی که حتی حق      .  ين اند     آشکارا دروغ  

 ن وبعد حق بيمه تراشيدن              ممنوع کرد      درابتداء با    را   يشهای خو   
  دختروپسر، زنان ومردان          تظاهرات مسالمت آميزجوانان         سرانجامو

 موجود  عليه بی عدالتی های        و ضد سرمايه ،          طرفدارصلح ودوستی 
سخ می دهند وحتی برای همان نيروی              رابا چماق سرکوب پا           جهان

سپر، کاله کاسکت      با     جوان نيزکنسرت اليو نيزتشکيل می دهند ولی            
  مردم عادی،     گازاشک آور، دستگيري، زندان وحتی مرگ             وباتون،   

نشست .  شان را ازتروريسم دولتی به تروريسم کورمی چسپانند           پاسخ  
نمی   ،  هسران دراسکاتلندنشان دادکه تجمع وتهاجم  صاحبان سرماي               

نمايش مبارزه با فقروبی عدالتی      برای  به مااجازه  دهد      بار ديگر خواهد
   .ه اعتراض برخيزيمب

  اتحاد  گفتگوی راديو برابری با ياسمين ميظرعضوهئيت هماهنگی               
چپ کارگری که ازماهها پيش دررابطه با کنفرانس بزرگ کشورهای                  

 دسکاتلنکه درروزهای اخيردرا          )  ٨جی      (سرمايه داری جهان                
به نام اتحاد   برگزارگرديد، سخت فعال وپرکاربود و خود نيزسيمناری را         

لزوم هماهنگی دفاع    دردفاع ازموجوديت جنبش کارگری و      چپ کارگری 
عليه سياستهای نيوليبراليستی جمهوری          مبارزات کارگران ايران          از

اين تنها    .  سازمان داد       اسالمی وآلترناتيوهای مورد تاييد آمريکا                 
ياسمين ميظردر اين     ،   .  رد ايران دراين کنفرانس بود         سخنرانی درمو  

 ازتظاهرات عظيم نيروهای ضد             را   مستقيما مشاهدات خود         گفتگو
 .سرمايه اری برای ما بازمی گويد

تشکرخود مراتب     به نوشتار،           گفتار   تغييرات از        اندکی  با   ما  
   ٠راازياسمين ميظرودست اندرکاران راديوبرابری اعالم می داريم 

                                                                                             
   راه کارگره نامه هفت                              

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

خوشحال می گرديم که ابتداء دررابطه با تظاهرات                :   پرسش            
 وچگونگی برگزاری آن را برای ما      )  2005 ژوئيه ۶نبه  چهارش(  امروز

  .توضيح دهيد
  
 امروزبا ورود سران کشورهای عمده سرمايه داری ،                       : پاسخ       

به اسکاتلند، با فراخوان اتحاد عمل جريان های                  )٨جی   (مشهوربه   
چپ، فعالين کارگری و فعالين ضد جنگ دراسکاتلند، تظاهراتی                               

 ٠گو برگزارشد    سمت سران درگال        درشهرنزديک به اين محل اقا                
همانطور که می دانيد، پليس انگليس ابتداء اين تظاهرات را ممنوع                      

 بعد مطرح کردند برگزارکننده گان بايد بابت بيمه، پول           ٠اعالم کرده بود  
 پوندبپردازندتا تظاهرات          ۴٠  /٠٠٠د چيزی حدو         . بپردازند    کالنی

فق شدند،    وکالی حرکت جنبش ضد سرمايه داری مو                   ٠برگزارگردد
ادعای پليس برای پرداخت حق بيمه را به چالش گيرندوکال استدالل                     

 تنهاآنهايی که         ٠ باشدکه پليس ادعامی کند                گونهاگراين     :  کردند
درمقابل پليس عقب      ٠پولدارهستند ، حق برگزاری تظاهرات رادارند             

 نفرحق شرکت کردن         ۵/  ٠٠٠که تنها  :  نشينی کرد واعالم داشت            
 چرا که با            ٠ اين رقم مسخره ای بود                        ٠درتظاهرات را دارند        

نفرازسراسراروپا برای شرکت در اين            ٠٠٠/٢٠٠درنظرگرفتن حدود  
 به گفته اطالعيه سازمان گران                    ٠تظاهرات وارد اسکاتلند شدند            

اعتراضات، ازشنبه گذشته تا امروز، اين جمعيت منتظراين تظاهرات                 
ار جمعی   کشورکه مسئول کشت     ٨بود تا نفرت خودشان را به رهبران             

عراق ، مسئول کشتارجمعی درآفريقا ، مسئول جنگ                                                        
  .وفقردرسراسرجهان رانشان بدهند

  

        
  

هزارنيروهای پليس وپليس    ١٢امروزصبح پليس انگليس ــ اسکاتلند،         
درعين حال   ٠کشاندند   به اسکاتلند     را  مسلح ازمناطق مختلف بريتانيا      

 است واين درحالی     که تظاهرات بالکل ممنوع      :صبح امروزاعالم کردند  
بود که بسياری از کسانی که برای تطاهرات ازشهرهای مختلف                              

 اسکاتلندراه افتاده بودند وحتی ازدوروبرمحل برگزاری                   –انگليس    
  . کنفرانس اين قاتالن جمعی، در حرکت وهمچنان درخيابان ها بودند

  پس ازاعالم اين خبرپليس ، اعتراض و تظاهرات شديدی                                          
دليل پليس برای بهم زدن               .سکاتلند شکل گرفت       درشهرادينبورگ ا   

تظاهراتی که ازماهها پيش شايد هم ازيکسال پيش دردستورکاراين                     
فعالين بوده است ، اين ادعا فوق العاده مسخره بوده است، که بله صلح 

عده ای درنافرمانی مدنی ، حتی بدترين تصاويری که                .  بخطرمی افتد  
ه پليس خواسته نشان بدهد اين      پليس خواسته نشان بدهد ، تصاويری ک       

بوده که اينها زنان ومردان با سنين مختلف بودند که تنها در وسط يک                
پليس بريتانيا مطرح کرد که اينها صلح              .   نشستند  دخيابان دراسکاتلن  

  ! کشور را بخطرانداختند
آن بخش ازاپوزيسيون ايران که اينقدربرحقوق           :     من فکر می کنم         

فيه امروزدراين کشور به حرکت پليس انگليس          بشراهميت می دهد، کا    
،آنچه که ديده شده ،نگاهی جدی اندازد و بداند که اين حقوق                                       
بشرسازمان ملل دقيقا برپايه دفاع ازچی چيزی است؟ دقيقا برای دفاع               

  !ازمالکيت است
   سران کشورهای بزرگ سرمايه داری جهان که دردفاع از يک اصل               

، يعنی دفاع ازمالکيت خصوصی و               منشورحقوق بشرسازمان ملل          
بازارآزاد، اين فجايع رادردنيای ما بوجود آورده اند، باعث شدند تا                       
امروزدراسکاتلند حق دمکراتيک برپايی يک اعتراض صلح آميز،                      

اين .اينگونه به خشونت کشيده شود ودربرابراينها بالکل نابود بشود                 
شتند، بسيارآرام  ازافراد عادی که هيچ کاری هم به کسی ندا               پليس ها 

نام شان را می         .  بطرف محل تجمع می رفتند؛ بازجويی می کردند                   
درمجموع همه ما   .آدرس محل زندگی شان را جويا می شدند          .  خواستند

  .شايد بوديم که حرکت سرمايه به کجا دارد می رود
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   ...ياسمين ميظرمصاحبه با                
  
  

با يک خبرنگارکه کارت           دراين ميان، من شخصا به علت اينکه                     
توانستم تا يک مايلی اين هتل کذايی          .  خبرنگاری داشت ، همراه بودم        

تازه اين هم بخاطراين      .  که اين نوابغ در آن جمع بودند ، راه پيدا کنم                 
منظورپليس .  بودکه بقول پليس انگليس ، ما اسلحه همراه مان نداشتيم           

ستری همراهتان   شما اگرپو  .انگليس ازاسلحه نداشتن هم جالب است             
اگرعکسی يا پارولی همراهتان         .  اگزپالکادری همراهتان باشد     .  باشد

  . باشد ؛ اينها همه بعنوان اسلحه حساب می شود
چراازاينهابعنوان واژه  :  لين پليس پرسيدسم   مسئو   وقتی ما ازيکی از     

اينها همه وسايلی است که درهرتظاهرات             .  اسلحه استفاده می کنيد       
مردم حق دارند و حق مسلم شان است که با اين                .  آرامی بکارمی رود   

اين :   پليس اسکاتلند مطرح می کند              مسئول  وسايل به خيابان آيند؟       
  !وسايل می تواند جان ديگران را بخطربياندازد

    درهرصورت ما موفق شديم به يک مايلی ، فکر کنم نزديگترين                        
 جايی بود که می شد به اين

 پليس   400ما درآنجا با حدود      .   شد  مرکز رهبران کشتارجمعی نزديک      
بهانه شان اين بود،       .  پليس تمام جاده ها را بسته بود            .  بوديم.روبرو

ما هم بايد راه ها را           .  چون تظاهر کننده گان دارند از راه می رسند                
در روزهای عادی ازمحل زندگی من تا اينجا          :  شايد بشود گفت     .  ببنديم

.  ساعت ونيم طول کشيد 4وز  دقيقه طول می کشد، امر40تا30کمتر از  
هرمسيروخيابانی که می خواستی طی     .  چون هر جاده ای را بسته بودند      

من شخصا کردستان ايران را که در زمان .کنی ، پليس آنجا را بسته بود      
جنگ ترک می کردم، اين همه آدم نظامی درمحل وافرادمسلح نديده                      

ين همه سرباز     حتا درايرلند شما لی و دراوج جنگ داخلی ، ا                   .  بودم
 تا  4پليس بچه های    .وپليس مسلح ومسلح به اسلحه سنگين نديده بودم        

 ساله را که به همراه مادروپدرشان بودند را نيزدرطول خيابان با                        5
باتون يورش می برند تا مباداکسی به اين رهبران سرمايه داری جهان               

بغ نوا"  دراين فاصله اين همه    :    پرسش اساسی اين است      .    توهين کند 
که درآن هتل خراب شده جمع شدند،شده صدای اعتراض و فرياد اين              "

 هزارنفری که بعضی هاشون پياده، بعضی ها           20  0 هزار و   100صف  
به قيمت دوچرخه سواری و بيراهه زدن و بعضی ها به قيمت                                      
سواراتوبوس شدن که تازه پليس دروسط راه جلوشان را گرفته بود ،                 

حل و منطقه رسانده بودند ، را بشنوند؟          ولی به هرطريقی خود را به م        
ازاينرو بنظرمن ، اگرکسی همچنان توهمی به دمکراسی بورژوايی                     

8جی  (  دارد، فقط کافی است که امروز نگاهی به کنفرانس سران جهان           
وبرخورد پليس بريتانيا به تظاهر کننده گان بياندازدواين                                     )  

  ! طرداشته باشدچماق را نه امروز بلکه تا آخرعمربه خا" دمکراسی"
 

 با اين اوصاف که شرح داديد، می توانيد توضيح دهيد که              :     پرسش  
  ژوئيه  2 درادامه تظاهرات شنبه         ژوئيه  ۶چهارشنبه   تظاهرات امروز  

بوده است ومسايل عمده ای که امروزمطرح گرديد، چه محورهايی را                
  پوشش می دهد؟ 

  
 برپايه   ژوئيه  2در حقيقت تظاهرات روزشنبه       .   درست است    :   پاسخ

ايتالفی به مراتب بزرگتر ازترکيب امروزتشکيل شده بودکه تظاهرات                
بنظرم دراين فاصله جمعيت زيادی به اسکاتلند       .  امروز را برگزارمی کند   

آنها .   نبودند   ژوئيه  2رسيدندکه احتماال والزاما درتظاهرات روزشنبه          
خودشون اکثرا ازفعالين جنبش ضد سرمايه داری هستند وبه همين نام              

 درادينبورگ   ژوئيه 2اگرچه تظاهرات روزشنبه  .  را معرفی نيز می کنند     
سرمايه داری را ازآن تاريخ       "  چپ ها دراين تظاهرات توانستند شعار        

ولی همانطوريکه ميدانيد شعاراصلی آن       .  را تا حدی جا بيندازند      "  کنيم

 اين دو شعار تفاوت فاحشی    .  بود"  فقر را ازآن تاريخ سازيم    "  تظاهرات
  !چون فقررا همين جوری ودرهوا نمی شود به تاريخ سپرد. با هم دارند

    حدس من اين است که جمعيتی که امروز دراين تظاهرات بودند،                      
 درادينبورگ پياده روی     ژوئيه 2تعدادش برابرتعدادی بود که روزشنبه       

مشکل اين جاست که قطعا پليس دربيابانهای سبزوخرم اسکاتلند             .  کرد
جمعيت گرد آمده را با تاکتيک  تکه تکه کردن ،جمعيت را می               که انبوه   

ولی اگرهمه اين جمعيت        .  شکست وآنها را ازهم پراکنده می ساخت              
راجمع بکنيدوآن چند هزار نفری که اصالپليس نگذاشت که برای                          
حرکت و پيوستن بسوی اين تظاهرات ازشهرخارج گرددو االن                                

د گفت تعداد شان ازروز         درشهرادينبورگ تظاهرات می کنند، می شو          
نکته مهم اين که اين تظاهرات              .       بمراتب بيشتربود      ژوئيه  2شنبه

تظاهراتی استکه به هيچ وجه           .  مضمونا وحيثيتا بسيارمتفاوت است       
درآن خواهش وتمنا و تقاضايی ازسران اين کشورهای سرمايه داری                

خواستش رساندن فرياداعتراض     .  خواستش افشاء اين هاست      .  نيست
. درنتحجه از نظرحيثيت و ماهيت فرق دارد           .  به اين سران است     خود  

طبعا ازنظرروحيات کسانی هم که درآن شرکت کردندهم تفاوت                                 
 سال ازکشورهای مختلف اروپا اينجا      25تعداد بيشماری جوان زير     .دارد

هستند وحضورشان دراين حرکت خيلی خيلی واضح و روشنترا                             
دان شهرادينبورگ و شهرهای     شهرون  ژوئيه 2تظاهراتی که روز شنبه      

ديگر اسکاتلند هم درآن شرکت داشتند و رويهم تظاهرات آرام تری                       
  .بود، خود را درطول اين چند روزنشان داده است

 با تظاهرات            ژوئيه     3    جدا ازاين تظاهرات ، کنفرانس روز                         
در حقيقت کنفرانسی بود که مثل همه موارد ديگری          .  امروزمرتبط است 
جمع می گرددو جنبش ضد سرمايه داری           )  8جی(ای  که سران کشوره  

سعی می کند، بحث هايی را دررابطه با حرکت سرمايه ليبرال، نقش                      
سازمانهای جهانی و نقش دولت و نقش جنگ و پيشبرداين سياستهارا             

 60درروز يکشنبه حدود      .  درسيمنارها، بحث های مختلف را بازبکند         
 جلسه عمده تر،       12تا10  عالوه بر اين شايد      .  جلسه بحث برگزارشد    

جلسه های طوالنی تری پيرامون همين مضامين درمناطق مختلف                        
البته خود همين جلسه ها هم با حضورگسترده    .شهرادينبورگ برگزارشد 

چرا که می دانستند . پليس همراه بود ولی داخل جلسه هاوارد نمی شدند 
اين در.  که حضورآنها باعث تهييج بيشتر شرکت کننده گان می گردد                  

کنفرانس موقعيتی پيش آمد که دريکی ازجلساتی که من ازآن اسم بردم، 
بطور مشخص در رابطه با کارگران ايران، بيکارسازی های گسترده                  

من خودم در آن جلسه صحبت                     .  درايران، صحبت فراوانی شد            
ما آنجا  .   ساعت طول کشيد    3جلسه حدود    .  سواالت بيشماری بود   .کردم

ل مختلف کارگران ايران تا حدی صحبت کنيم و           توانستيم راجع به مساي    
  . به پرسش های حاضرين پاسخ گوييم

  
 که درشهرهای       8ممکنه دررابطه با کنسرت های اليو               :    پرسش    

اسکاتلند برگزارشد، صحبت   )  8جی  (  مختلف جهان همزمان با اجالس       
کنيد  توصيح بدهيد اوال اين کنسرت ها به ابتکارچه کسانی برپا گرديد                 

 8 شان ازبرگزاری اين کنسرت ها همزمان با اجالس سران                         وهدف
کشوردرچندين شهرازجمله درلندن چه بوده وچه تاثيری درفضای                      

   مارس گذاشته است؟8اجالس سران 
  

  همانطور که من        — کسی که اين کنسرت ها را جا انداخت               :   پاسخ
  درحقيقت بخشی ازنظام      —پيشترهم درجای ديگری ازآن صحبت کردم      

پوشش اين کاراين بود ، که اين           .  ايه ونظام حاکم دربريتانيا است      سرم
جنبش راآرام کند و نگذارند که نيروهای ضد سرمايه داری اين حرکت                
اعتراضی را ازآن خود کنندو يا نگذارند که فرياد اعتراض شان بجايی                
برسدولی درعوض يک نوع تمنا و خواهش و تقاضا را جايگزين اين                  

  البته اين کار جدا ازاينکه درميانشان هنرمندانی !ننداعتراضات عظيم ک
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   ....ياسمين ميظرمصاحبه با                 
  
  

بودند که هنرشان را مجانا عرضه کردند ، آنهم برای مبارزه با                                  
فقروهدف پيشبردن طرح موضوع فقردرآفريقا که کاردرست و بايسته              

م که امشب بنا است       ولی اگر دقت کرده باشيد  من نمی دان             .  ای کردند 
کنسرت مشابهی در ادينبورگ داشته باشند ، چکارمی خواهند بکنند؟                

اين گلدوف ، آقای بيل      .ولی آنچه درلندن شاهدش بوديم، وحشتناک بود       
لين فقرآفريقا وجهان    مسئوگيت را که از سرمايه داران عمده ويکی از            

يگری وهمچنين ازسرمايه داران د    !  است را به صحنه دعوت کرده بود        
که ايشان دعوت کرده بودند تا کارهای ديگری که درپيش و پس                              

 ازنشستن درکنارتونی بلرکه  .  ازتجاوزو جهان گستری صورت داده بود       
 کشتار جمعی عراق است يا جا گرفتن درکنارگوردن براون که                 مسئول

اشکال کارتنها دراين   .  کلونياليسم درآفريقا کاردرستی است   :  عقيده دارد 
اگرهمه اين ها را درکنارهم      .مار تازه ای ازبين رفته است       است که اشتث  

خاصه ازروزی  .  وجه خوبی ازاين کنسرت ها بدست نمی دهد         .  بگذاريم
که آقای گلدوف پايش را به ادينبورو گذاشته است، تنها صحبتش                           

  !درافشاء کسانی است که خشن هستند و شلوغ می کنند
ولی آنچه که طی اين دويا         من نمی دانم تعريف نافرمانی مدنی چيست؟      

سه روزدراسکاتلند ديدم،اگراين نافرمانی صلح جويانه نيست ، واقعا                 
نشستن آدم    .  بايد يکی بيايد وتعريفش ازنافرمانی را يادمان بدهد                      

غيرمسلح برروی کف يک خيابان ، بنظرم نافرمانی است وهيچ تعريف             
س را برای   اگرآ قای گلدوف واژه پليس انگلي       .  ديگری غيرازاين نيست   

تعريف کسانی از آن استفاده می کند که دراعتراض به نظام سرمايه                      
که اصال هدف ازبرپايی     :  بايد پرسيد .  داری دست به کارصلح آميززدند      

اين کنسرت ها چه بوده و درنهايت چه کرده و چه کسانی و چه افکاری          
، پشت اين قضيه بودند ؟ که با توجه به مواصع اعالم داشته اش،                            

ولی باز هم می گويم؛ ازاينکه يک . دا کل قضيه را زيرسوال می برد   شدي
طبيعی است، نميشود مخالف      .عده خواننده دست به چنين کاری زدند             

اما درقبال کاری که صورت گرفته يعنی به خاطراين              .  چنين کاری بود   
 که پيش آمده ، اتفاقا جمعيت بيشتری به تظاهرات               8کنسرت های اليو   

درنتيجه شايد نا خواسته     .   ، آنروزها راه پيدا کردند        ضد سرمايه داری   
که بنظرم حتما ناخواسته آقای گلدوف درتجمع اسکاتلند ازنظررقمی                   
کمک کرده و تعدادی از آن افراد وقتی شعارها و تظاهرات و بيان                             
نظرات مختلف درشهرها را ديدند، خيلی از آنها تصميم گرفتند، بجای                 

لهای اسکاتلند برعليه سرمايه داری و           کنسرت امروزدراينجا در جنگ      
شعارهای جنبش ضد سرمايه داری را      )  8جی  (  تجمع سران کشورهای    

افشاء بی   .  ويژه گی عمده تظاهرات امروزهم همين بود             .  تکرار کنند  
چهره گی نشست سران و پليس حامی سرمايه و قدرت عمل گسترده                    

شست جنبش ضد سرمايه داری وآرايش جديد اين جنبش دربرابرن                        
  . ما بازهم دراين باره گفتگو خواهيم داشت) . 8جی (سران

  

   

  ادامه از صفحه یک 
  
  

  ...ديگر مبارزه با فقر  به جهانی           
  

در مقابل دهها هزار نفر طرفداران واقعی بشر با تظاهرات گسترده خود             
در مقابل آنان قد علم کردند و بدینوسيله نشان دادند که هنوز هم آنها                

و این مردم هستند که با تالش وپی گيری واتحاد               .درت برتر نيستند   ق
تظاهر کنندگان    .ميتوانند در مقابل توطثه های آنان ایستادگی نمایند           

 قدم بسيار کوچکی در     8  جی فقر را به گذشته بسپارند و اگر         ميخواهند
این راستا برداشته بدان  معنی نيست که با تظاهر کنندگان در یک                     

آنها تا کنون قولهای فراوانی برای بخشودگی              . ميکنند مسير حرکت 
 يچ کدامشان بطور واقعی جامعه عمل       کشورهای فقير داده اند که ه       

تظاهر کنندگان    .نپوشيده است و حال دو باره چنين قولی را ميدهند              
نی داریم که خود را نه  در کنار          تاکيد ميکردند که ما دالیل محکم و فراوا        

آنها تاکيد ميکردند که ما معتقد             آنها ميبينيم    بلکه جدا از           8  جی
هستيم که فقر با گسترش نثوليبراليسم نابود نميشود بلکه تنها راه                

رهبران   .نابودی فقر نابودی نابرابرهای اجتماعی و اقتصادی ميباشد             
 اگر راست ميگویند و درجهت نابودی فقر در جهان حرکت ميکنند              8جی

دشان این برابری اقتصادی و            های خو  ربهتر است ابتدا در کشو           
  ليبراليسم که نسخه پيچيده شده             نثو .اجتماعی را مهيا نمایند       

 سال پيش به این سو ابعاد بزرگتری بخود گرفته          20واشنگتن است ، از     
اکنون رشد اقتصادی مردم ضعيف تر از         .و بزرگترین دشمن فقرا ميباشد    

ح همه کشور   گذشته شده و امتيازات اقتصادی طبقات محروم در سط          
ميزان بيکاری و عدم      . بشدت رو به نابودی گذاشته است           8های گ  

در اینجاست که      .استفاده او امکانات اجتماعی گسترش یافته است          
این جهان نياز به یک عمل جراحی بسيار بزرگ دارد و آن چيزی نيست                
جز بيرون کشيدن غده چرکين نيو ليبراليسم و گلوبال از کالبد جهان                   

اصل سياست نيو ليبراليسم در آفریقا و آمریکای التين به               ح .ميباشد
فقر نشانده شدن بيشتر مردم و از گرسنگی مردن ميليونها نفر                        

 با شعار فقر زدایی از کشورهای            8در نتيجه گ    .انسانن بوده است   
اما .  آفریقایی ميخواهد چهره خود را انسان دوست معرفی نماید                  

دارند این     قعی انسان تصميم    طرفداران سوسياليسم و طرفداران وا        
چهره کثيف را که در زیر نقاب طرفداری از انسان  مخفی شده است را                

  ميگویند کشورهای      8رهبران کشورهای گ    .به جهانيان نشان دهند     
فقير نيازمند هستند تا رهبران خوبی داشته باشند و دمکراسی آنها در             

ت گلوبال و نيو     سياس  جوامع زیر سلطه پيش ببرند ؛ تا با این نيرنگ              
سياست  تجارت جهانی  وابسته         .ليبراليسم در آن جامعه پياده نمایند      

  موظف ميباشد که مرز کشوهای فقير را برای فروش                        8جیبه   
 محصوالت بنجل کشورهای صنعتی باز نماید تا بدین وسيله کشورهای           
ثروتمند بتوانند بيشتر توليد کنند و کشور های فقير درب کارخانه های               

بدینوسيله جيب سرمایه داران جهانی پر تر و کارگران در            .د را ببندند  خو
 مدعی است به    8بدهی هایی را که گ      .تر شوند   کشورهای فقير بيکار  

 کشور فقير خواهد بخشدی، بسيار کمتر از مقدار است که صاحبان             18
شرکت های فرامليتی ساليانه در نتيجه صادرات مواد بنجل آنها را                    

یک راه حل دیگری برای رهایی مردم از چنگال                 .مایندبدهکار تر مين   
سرمایه و مبارزه با فقر وجود داردو آن اینکه بایستی همه مردم فقی و               

باشند که از مخيله       غنی جهان دست در دست هم بدنبال راه حلی            
 دم در این را این است که همه قرض           اولين ق   .  خودشان تراوش نماید  

کلمه فقر به زباله دان تاریخ            .های کشورهای جهان بخشوده شود       
و این در صورتی امکان دارد که آنها نيازی به توليدات بنجل                ریخته شود 

کشورهای جهان نيازمند ساست      .کشور های ثروت مند نداشته باشند     
مستقل مباشند آنها باید خودشان تصميم بگيرند که به  چه                             

اسب  برایشان من       یمحصوالتی نيازمند ميباشند؛وچه مشغوليات           
فقر هيچگاه نابود نخواهد شد مگر اینکه به حقوق انان توجه                .ميباشد

شود و از سوی کشورهای ثروت مند به این حقوق احترام گذاشته                    
نه تنها    هيچ گاه       8جیبدین جهت است که سياست های              .شود

ره ای از فقر را نابود نماید بلکه مردم را روز           ذنخواهد توانست کوچکترین    
از اینروست که باید      .  خواهد نمود هدایت     و نابودی   به روز به هالکت     

  . گفت برای نابودی فقر در جهان  نياز به جهانی دیگر داریم
                                                                07.07.05    

  
  attak     ترجمه از سایت –      رسول آرام            
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  بيکاری ردرگم فقر وحمدی نژاد در  کالف سا   
  رسول آرام                   !  خواهد مانددر 
! 

 اکنون زمين بازی احمدی نژاد را پر بيننده کرده ،دليلش                 آنچه
وی بر    نه انتخابات قالبی دوره نهم  و بر مسند تکيه دادن                  

کرسی ریاست جمهوری اسالمی است ؛ بلکه چگونگی عبور           
خشم آنها که خود      عله های او ازسد دفاعی مردم و عبور از ش        

را بصورت درخواستهای اقتصادی و برابری اچتماعی ؛ رفع ستم          
از کارگران ؛ خلقها؛ نابرابریهای جنسی  وهزاران دردو بالی                 

از اینروست که او تمام توان           .متفاوت ؛بروز ميدهد؛ ميباشد      
معنوی و مادی همه آیات عظام را در              نظامی رژیم و حمایت    

 داخل رژیم      کنون هيچ یک از اصالح طلبان          تا.دپشت خود دار   
کروبی  به صراحت در افشای حقه بازی های دستگاه            بغير   از   

ریيس   در انتخابات سخن نگفته و او  هم که حرفی زد از سوی             
گردید و مجبور " انقالب "اصلی حکومت متهم به توطعه بر عليه        

عریضه اقدام به تشکيل        شد  غالف کند وبرای خالی نبودن          
از اینروست که در ميدان بازی؛      .  کند  "  اعتماد ملی "حزبی بنام   

است که ميباید ازقله   قاف عبور                  احمدی نژاد یکه تازی      
بدین جهت است که فرماندهان ارتش وسپاه یکی پس از          .نماید

او در حقيقت پای       .خود را ازاو اعالم ميدارند          دیگری حمایت  
ی هایش را     درميدانی گذاشته که سنگالخها و  پستی بلند            

  .خودش  تنها بوسيله تانکهای ارتشی ميتوان هموار کرد بخيال
زیرا  قول وقرارهای احمدی نژاد نتيجه ای جز سرکوب مردم در              

برای اثبات این موضوع       .ازای درخواستهایشان نخواهد داشت    
نگاهی سطحی بياندازیم  به جایگاه اقتصاد وابسته          کافيست ؛ 

  درصدی آن  به درآمدهای نفتی      90ایران  به جهان و وابستگی       
 درصدی بيکاران رسمی در       12از یکسو و از سوی دیگر  نرخ             

برخوردار   ایران که عمدتا از هيچگونه کمک های اجتماعی               
نيستند و ساليانه یک ميليون نفر فارغ التحصيل به آنها اضافه               

که بعنوان شاغل      این در حالی است که از کسانی         .ميگردند  
 مثل فروش     کاذبد ميليونها نفر به مشاغل           نام برده ميشو    

بدون اینکه آنها  هيچ گونه          سيگار و  اجناس بنجل مشغولند؛       
اطمينانی برای تامين مخارج روزانه اشان داشته باشند؛ با                  

در کنار آنها ميليونها    .  حيات ميباشند     جان کندن مشغول ادامه   
ی زن خانه دار که هيچگاه در جمهوری اسالمی بعنوان نيرو                

بحساب نيامده اند قرار دارند که ميزان واقعی نرخ بيکاری             بيکار
این .  نمود   درصد باید محاسبه    12را به مراتب  خيلی باالتر از           

ازیکسو و از سوی دیگر  نرخ تورم غير قابل قياس با همه                       
وفشار سياست     کشورهای جهان و عقب ماندگی تکنولژی          
سرمایه گذاری و     تجارت انگلی بر تکنولوژی  بدون توچه به                

همه مهمتر نابرابری اقتصادی      عدم حمایت از صنایع ملی ؛ و از       
در جامعه و فساد دستگاه حکومتی و تاراج مردم توسط دست            

در چنان  .  آنگاه  متوچه عمق فاجعه خواهيم شد            .اندرکاران  
 محشری است  که نه  امکان برخورداری آزادانه از امنيت                    

و جوانان وجود دارد  ونه  فرصت          اجتماعی برای مردان و زنان        
نه آزادی سياسی و حق       در رژیمی که  .های اقتصادی برای آنان   

تعيين ریيس جمهور و نمایندگان واقعی و نه  حق تعيين                       
خلقها و   نه  امنيت اقتصادی و اچتماعی ؛                  سرنوشت برای 

محروميت بهداشت ودرمان و سواد          سياسی  وجود دارد و       
ونه اعتراض و افشاگری؛ فغان       آموزی و سرکوب خشن  هرگ        

خودیهایشان را به باال برده  است ؛آیا شعار برابری                      حتی
گرچه قيمت نفت بطور           اجتماعی جز یک فریب نيست؟          

 دالر  60ه ای   کفزایش یافته و اکنون به ميزان بش      سرسام آوری ا  
برای کسانی که بخواهند در جهت         رسيده است اما این حتی     
 کنند نميتواندتکيه گاه محکم و با             توزیع عادالنه ثروت اقدام      

توزیع عادالنه ثروت وقتی معنی پيدا ميکند         زیرا که .  ثباتی باشد 

که هرکس بتواند ازنيروی  کار خود  باندازه نياز واقعی اش مزد               
دریافت کند؛ تا مجبور به انجام کارهای انگلی ووقت گير              کافی
غوطه ور    نیکی دیگر از منچالبهایی که احمدی نژاد در آ          .نگردد

خواهد شد ميزان رو به افزایش واردات در ازای فروش نفت به               
در شرایط فعلی تقریبا      این  ميزان  .  کشورهای صنعتی ميباشد  

بعنوان نمونه ميتوان   .  هم سطح بوده و در حال گسترش است        
درزمينه  واردات ميوه و انواع مواد          تازه ترین قراردادهای تجاری    
 ذکر نمود که البته بخاطر رفاه حال         غذایی با کشورهای دیگر را    

ادامه این سياست همانگونه که تا      .  بسته شده است    "مردم  "
 کنون بوده است ؛ اوال موجب افزایش   بيکاری کسانی  که هم            

بصورت  فصلی در باغات و یا دایمی در کارگاهای کوچک وبزرگ              
و ورشکستگی باغات    مشغول  کار ميباشند و  بر اثر زیان دهی         

بخش اعظم  .  از کار بيکار خواهند شد ؛ ميگردد          ,  ارگاها  و ک 
صرف واردات اجناس بنجل ميشود و  درآمدهای نفتی  و صادرات 

. هر آنچه که باقی ميماند بعنوان ذخيره ملی پس انداز ميگردد            
دست اندر کاران رژیم       ارزی  همواره   مورد دستبرد          این ذخيره 

 هيچگونه اقدامی در جهت     آنها با این ذخيره ارزی      .  قرار ميگيرد 
و بهداشتی و درمانی مردمی که  طبق            بهبود وضع اجتماعی  

 4000ادعای معاون وزیر بهداشت ؛  هم اکنون  برای هر                       
 یک پزشک عمومی مشغول کار است ؛               یروستای  خانواده

 از این روست که اختالف طبقاتی بين کسانی         .صورت نميدهند 
 دو آنان که به نان شب خو         که پولهای باد آورد را پارو ميکنند           

 تمامگذشته    از همه .محتاجند همواره رو به   گسترش است          
نقدینگی کشور به جيب کسانی ميرود که هدفی جز تلمبار               

صدای    دادوستد های آنان و     ت های خصوصی ندارند؛   وکردن ثر 
کدام از رهبران رژیم وخصوصا         رشوه گيری و رشوه دهی هر        

روت های افسانه ای آنان  از        رفسنجانی و ث    خوانواده هاشمی 
 در همين اواخربود   پس از خط       .  هر کوی وبرزنی بگوش ميرسد    

و نشانه کشيدنهای احمدی نژاد برای خوانواده هاشمی                  
و   از اوبلند  شد     "  آقا  "رفسنجانی؛  دست غيب و حمایت            

" حيثيت  "دستور داد  تا کسانی که  موجب خدشه دار کردن               
و از او      .را شناسایی کنند   سياسی  رفسنجانی  شده اند           

گرچه احمدی نژاد تصميم دارد به عنوان          .تمجيد و تقدیر نمود     
 هزار  300جمهوری مبلغ     پاداش انتصاب خود به مقام  ریاست        

تومان به ارتشيان وسپاه برای یکبار پرداخت نماید؛ اما هيچکس  
این شود که  انتظارات مردم و حتی خود این                  نيمتواند منکر 
احمدی نژاد  را خوردند ؛            اه که گول حرفهای     ارتشيان وسپ 

انتظارات مردم که با شعار     .  چيزی خيلی فراتر از این  اینهاست        
احمدی نژادخود را عریان نموده است همچون         های عوامفریبانه 

این   .ریسمانی به  دست وپای احمدی نژاد گره خواهد خورد              
تم انتظارات نه از سوی احمدی نژاد که نماینده یک  سيس                  

عقب مانده اش     آلوده به خون  مردم ميباشد  و نه آن مجلس             
از  مجلسی که بر سر دادن  دو ماه حقوق                  .عملی ميباشد 

به  کارگران؛ آنها  را مفت خوار            هزار تومان  80بيکاری به ميزان    
و تنبل  مينامند و ریيس مجلسی که از کارگران ميخواهد به                  

اران با سرمایه خود     باشند و بگذارند سرمایه د        حق خود قانع   
 برای آنان کار توليد کنند؛ در کنار احمدی نژاد که هدفی جز                  

خدمت به ارتجاع ندارد ؛ آیا ميتوان انتظاری غير از به فالکت                  
درخواستهای آنان     کشيدن طبقات ضعيف  و در نهایت سرکوب         

به رغم همه    مردم اینبار از پای نخواهند نشست و        اما  داشت؟
را باال خواهند زد وبرای نان و         نونی دستها کمشکالت ، در برها     

سياسی خود مبارزه ای بی امان و             و اقتصادیواستهای  در خ 
را بر عليه تماميمت رژیم اسالمی آغاز            بدون سازش طبقاتی   

  .خواهند نمود
  

   2005 ژوئيه 7                               



 7

  گفتگو با چند دانشجو در ايران         
  

  ) و آخر بخش دوم   (                
  
  :يادداشت  

 سال پيش درچنين روزهايی              شش در راه است،              ٨۴ تير   ١٨    
ازکوی دانشگاه بيرون آمدند تاضمن دفاع ازموجوديت                   دانشجويان    

 تاکيد ورزندومطالبات معوقه خويش را دنبال            نيز آزادیرتحقق  ب،  خود
ل  بر آن شديم که باچندتن ازدوستان دانشجودرداخ                                          ٠نمايند

 ايده گفتگوی پالتاکی را باآنان                ٠کشورگفتگويی را صورت دهيم             
، مابه  ها در دو بخش می آيد     دراين گفتگو ٠درميان گذاشتيم که پسنديدند   

و   ساشا:  خانم    (  :اين دوستان  مستعار اسامی  لحاظ مالحظات امنيتی با    
  .  باآنهابه بحث می نشينيم ) آزادی شب خيز،  ،بشارت : آقايان

                                                                                             
    هفته نامه  راه کارگر                                

  
  

دوستان عزيز ، از همين قسمت بحث ، چند نکته به شکل پرسش به                      
تمايل ذهنمان رسيد ، با شما در ميان می گذاريم ، هر کدام از دوستان ،                 

  ٠تيد ، می توانيد پاسخ دهيدشدا
   

بايدجدی :  جا می گويد      دوستمان خانم شب خيزدريک              : پرسش        
 جای   ٠ پيروزی جنبش ، آنرا ادامه داد                  و  ومقاوم بودبا سرنگونی     

 بشارت ازاعتراضات و نافرمانی مدنی صحبت                دوست ديگرمان  ديگر
را چگونه   می خواستيم بپرسيم ؛ ازنگاه شما دونفر، سرنگونی          ٠ميکند

ان از نافرمانی   توتحت چه شرايطی ممکن می دانيد و ديگر اينکه درک            
مدنی چيست وآيا دربين دانشجويان و درسطح عمومی جامعه می                          

   شاهد مثالهايی را ذکر کنيد؟ مدنیتوانيدازتاکتيک نافرمانی های 
  
دقيقًا نمی دانم چه جوابی می شود داد، اگر روسری خانم ها               : پاسخ     

ب باشد و شلوارشان کوتاه و تنگ ، نافرمانی حساب شود، که از              که عق 
اما اگر  .  نظر من بايد حساب شود ازاين گونه نافرمانی ها بسيار است                

خودمان را واقعی ببينيم و نگاه تخيلی به ماوق ايران نداشته باشيم بايد              
اعتراف کنم که خبری نيست که حاکی از مسدود بودن فضا باشد برای                 

مانی های مدنی، هر نو حرکتی خاصه در رژيم های استبدادی               حتا نافر 
مانند ايران که قدرت زيادی به واسطه فروش نفت دارند، می بايست                    

اين وظيفه شما اپوزوسيون هزار     .  حساب شده تر و سازمان يافته باشد       
پاره در خارج است که نخست خود را و سپس جوانان و دانشجويان                      

  .پيشرو را سازمان دهد
   يعنی از نظر شما نافرمانی و سرنگونی يکی است؟:پرسش    
  

  .ولی اولی راه دومی را هموار می کند.  نه ، نه يکی نيست :    پاسخ 
  
 تير گفتيد،    ١٨ جدا ازآنچه بعنوان وجه برجسته صفت              :  پرسش        

  ديگر نکات برجسته و درس آموز اين خيزش را چگونه می شماريد؟                  
  .د که می تواند بنيان های ارتجاع را بلرزاند دانشجو فهمي-1 :پاسخ    
 ارتجاع حاکم متوجه شد که نارضايتی داشجويان برايش                                        -2

! دردسرسازاست، بنابراين روش های خود را در دانشگاه ها تغيير داد             
نمونه اش انتشارانواع نشريات دانشجويی و حتا برگزاری ميتينگ اول            

 جائی که نمازجمعه می         ماه مه در دانشگاه تهران و درست درمقابل              

خوانند، به اعتقاد من و ماها اين ها دام است و داشجويان بايد بيشتر                     
  .مراقب باشند

  
اينان با ضرب و زور انتخاب      :   دوست مان آزادی می گويد     :  پرسش      

 را به اين جهت دنبال کردند که از گزينه          " بدتر " و   " بد "بين دوگزينه   
هستيم ، که تغيير بنيادين رژيم را             سوم ــ که ما سرنگونی طلبان ــ               

 اگر کمی دفت کنيد، اينها که دور اول                 ٠نشانه گرفته ايم ، فرار کنند          
 آقای معين   " جبهه دمکراسی و حقوق بشر        "سراغ برنامه اعالم شده     

رفتند ودردوردوم همواره از ظهور فاشيسم و شمشير خون چکان او                  
حاال پرسشم ٠ژادعبورکنندبود که رفسنجانی را عمده کردندتا ازاحمدی ن

 فکر می کنيد فاشيسم نوظهور، پشت همين         ٠از شما مشخصا اين است     
 رادرطول تمامی سالهای    فاشيسمصندوقهاالنه کرده بوديامی توان تبلور     

سياه حاکميت هم می توانستند نشان کنندکه عمدا آنرا ناديده ميگرفتند                
  وچرا ؟

ا .اشيستی است، چرا که ج     اين فاشيزم نيست، رفتارهای شبه ف      : پاسخ   
هنوز به مرحله سرمايه داری پيشرفته نرسيده که از دل بحران های آن              

بيشترهمان استبداد آسيايی است که        .  فاشيزم در ساختارش ظهور کند       
پيشتر مثًال آغا محمد خان و يا نادر شاه دراواخرعمرشان نشان داده اند 

می بايست بدون در     .   است در مقابله با آن تنها راه کار انقالب           ...  .  و  
ا به خود   .نظر گرفتن اشکال شبهه دموکراتيک و يا فاشيستی که نظام ج          

می گيرد با هدف براندازی و حول محور يک اپوزيسيون جهانی به                        
افشاء و مبارزه تا پيروزی مردم بر حاکميت مبازره را ادامه داد، فارغ                

وکرات و يا خاتمی از اين که احمدی نژاد فاشيست باشد و يا هاشمی تکن     
تنها و تنها و تنها براندازی و           .  اين ها مهم نيست     .  خندان و دمکرات   

جستجوی راه های مبارزه مدنی و حقوقی در خارج از چهارچوب                           
  . ا مهم است.قانون اساسی ج

  
از من بپرسيد؛ آنکس که درپيروزی حيرت انگيز                    اگر  : پرسش        

نده داشته است،کيست   محمود احمدی نژاد، بيش از همه نقش تعيين کن           
 که او را از زير       خ پوش بوده  خودسالوسی عاليجناب سر  :  ؟خواهم گفت 

 "عاليجنابی که مردم اورا               ٠ است   عبای خامنه ای بيرون داده                  
اکبرشاه " ،   " سردارسازندگی   " ،   " اميرکبير نظام     " ،   "يارغارامام  

  حاال ٠که مشابهت اوبا شاه را به ميان می کشد، معرفی می کنند                      "  
شمافکرنمی کنيد، اين دوستان اين همه ، ما را به استفاذه ازحق                              

حق رای ندادن هم بمانند حق انتخاب                   ٠شهروندی دعوت می کنند         
واستفاده ازحق شهروندی ، يک حقی است که بايدمحترم شمرده شود،             
درحاليکه شرکت درانتخابات باادعای استفاده از حق شهروندی ،                         

بازی درحيات خلوت جمهوری اسالمی        مشارکت دراليگارشی قدرت و        
  است ؟ 

  
رای ندادن هرگز انفال      .  دقيقًا چنين است که می فرمائيد           : پاسخ         

چرا که ناگزير خود را         .  نيست، رای دادن به هاشمی يين انفال است              
. فريفتن و آگاهانه به خطا رفتن است که خطرناک ترين خطاها است                      

را به جائی می رساند که بازی        رای ندادن و دم شرکت در انتخابات کار          
به قول شما از حياط خلوت رژيم به ميدان علنی و صحنه ديپلوماتيک                   
آن کشيده شود و رسوائی هايی چنان که می بينيم دامنگير رئيس                             

  . جمهور منتصب ولی فقيه بشود
  
ی ، چرا شکست      فکر می کنيد اين گرايش جنبش دانشجوي         : پرسش     

اب بدوبيراه گفتن به ما تحريم کننده گان          خوددردوراول ودوم را به حس     
  خالصه کرده ومی کنند وازپاسخ جدی به شماوما فرار می کنند ؟
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اصًال مهم نيست که پاسخی داده شود و يا نه، رای بيش از                    : پاسخ   

  ده ميليونی احمدی نژاد بهترين پاسخ بود برای اين ها، هنوز از شک 

 نشجوگفتگو با چند دا                         
...  

  
  

 خويش در جستجوی 57درنيامده اند و يا احتماًال پيرو همان تز پوسيده         
 من به اين دوستان تبريک          ☺گروهی مترقی در اصولگرايان هستند          

بدو وبيراه هم که اصًال مهم       .  می گويم و برايشان آرزوی موفقيت دارم        
  .بگذاريد در جهل مرکب خويش بمانند. نيست

  
٠نان ازمهندسی اصالحات صحبت بميان آورد      يکی ازدوست  : پرسش     

ر  اسم سعيد حجاريان را شنيديد، همان کسی که حزب اهللا د            حتما شما ها 
 همين آقا    ٠دولت خاتمی می خواست ترورش کند و تيرش خطا رفت                 

 حاال در آستانه    "اصالحات ُمرد، زنده باد اصالحات    ":  يکبار نوشته بود  
 پشتيبان دکتر معين و دفتر       درنشست گروهای  ٨۴خرداد۶اتنخابات روز   

 اين اصالحات ُمرد، ما اصالحات          ":های او درسراسرکشوراعالم کرد     
 خرداد ۶سايت رويداد،    (  "بعدی را بايد با توان بيشتری ازسربگيريم           

 ساله اصالحات خاتمی را تجربه کرديدوتا            ٨، شما ها که دوره          )  ٨۴
قانون اساسی و  آيا با اين ٠حدی صابون آن به تن شما ها خورده است 

 اصالحاتی معنی پيدا ميکند؟ اگر آری چگونه و اگر             ، با وجود اين نظام   
  نه چرا؟

  
 نه، ما ها اين آقا را بارها از نزديک ديديم و يک بار با او                         : پاسخ   

صحبت هم کرديم، در موضع مخالف نظام هم وارد بحث شديم، نهايتًا به           
ا اصل نظام و اصل واليت        ما تهمت زد که منافقيم و صراحتًا گفت که ب             

هيچ مشکلی ندارند و هدف آن ها تنها اصالحاتی است که منافع گروهی             
ديديم که در دوران هشت ساله که حزب                      .  خودشان را تامين کند         

مشارکت قوه مقننه و مجريه را دراختيار داشت، هرگز به سمت شکل                 
 گيری يک ساختار حزبی نرفت و در حد همان کادری که به رده های                     

پوسته نظام را    .  باالی حکومتی رسيدند باقی ماند و نهايتٌا سعی داشت            
جال دهد تا در عرصه بين المللی هم منافع نظام حفظ شود، هرنوع                           
برداشت از مشارکت و اصالح طلبانه حکومتی در اين باره که تغييری                 
بنيادی ايجاد کرده و يا خواهند کرد يک ساده انگاری کودکانه و حاکی                 

اين همان فريبی است . شناخت اسکلت نظام و اين اشخاص استاز عدم 
که آقای خشايار ديهيمی و بسياری از روشن فکران ديگر که مشخصًا                
مخالف نظام و در اين رژيم زندانی بوده اند خورده و به اصالح طلب ها            

کاری که مردم در انتخابات نشان دادند که هرگز ديگر                 .  اعتماد کردند 
  . نمی کنند

تير امسال تا حدی سوت وُکوراست        ١٨ از نظر شما ، چرا        : پرسش    
، آيا تحت تاثير فضای بعد از انتخابات است يا علت ديگری برای آن                       

  می شناسيد؟ 
از نسل   .  دانشجويان نسل ديگری آمده اند          .   طبيعی است     :پاسخ       

 تير بودند و به آن ها ظلم شده امروز کمتر                 18دانشجويانی که شاهد      
 تير که سازماندهی    18جنبشی کور مانند    .  در دانشگاه مانده است   کسی  

نشده و رهبری فکری و عملی نداشته باشد، تنها با النفجارهای                               
حاال ديگر شايد مهم هم نباشد که        .  آنارشيستی قادر به ادامه خواهد بود      

 تير چی شده، آن روز تا حدی واقعه ی  بود که به تاريخ مبارزات                      18
بايد در تدارک و سازماندهی جنبشی             .  يران پيوست  درخشان مردم ا     

 تيردراين را ه می تواند راهنمای        18.  ا باشيم .عظيم و جهانی برعليه ج    
يک آزمايشگاه که رفتارهای فاشيستی رژيم را نمايان می           .  خوبی باشد 

  .کند
اميدوارم با   ٠ازهمه شما به خاطر شرکت دراين گفتگو متشکرم                       

انيم به همين شکل ، پيرامون مسائل                     آغازگشايش دانشگاهها بتو      
بارديگرتشکرمان را    ٠دانشگاهی و اجتماعی گفتگو داشته باشيم                     

 ! بپذيريد
   در خدمت جنايتکاران آمريکايییسربازان روبوت 

    
  سربازی  بگویند؛ تو باید    آدمهای بيگناه را بدون اینکه به                    به  وقتی    

تو آزاری رسانده باشند  بکشی؛ اگر او خود  حتی  در زمره قسی                        
القلب ترین انسانهای روی زمين  با شد؛اولين سوالی که مطرح ميکند              
و خواهان پاسخگویی فرمانده خود به آن سوال  ميباشد؛  این  است                   

زیرا که حتی یک آدم کش بدون اینکه منافع              . بکشد که چرا باید آدم     
  .بزرگی نداشته باشد ، دست به آدم کشی نميزند

او وقتی اقدام به آدم کشی ميکند که  از نظر مادی ومعنوی کامال                       
در غير اینصورت قاتل و یا کسی که بعنوان شغل ؛ روی به                .تامين گردد 

ر وکر باشد و مثل      آدم کشی ميا ورد ،بایستی  واقعا از نظر مغزی کو              
ماشين آدم کشی اقدام به کشتن انسانهای بيگناه بکند که چنين                   
انتظاری را نميتوان ازبيرحم ترین   انسانها هم  داشت؛ چه رسد به                     

ویا واژه های     "  منافع ملی و ميهنی      "سربازانی  که بعوان دفاع از           
وفور  آدم کشی در عراق و           .  ميشوند"  خدمت نظام "اینچنينی وارد    

انستان برای سربازان آمریکایی بسيار مساله ساز بوده و ذهن                   افغ
فرماندهان جنایتکار آمریکایی را  بخود مشغول داشته آنها متوجه                     
شدند که چگونه سربازان و درجه داران و حتی افسران ارتش که غالبا               
دارای زن و فرزند ميباشند در مقابل  دستورات مافوق خود به آدم                       

  .و تمایلی به آدم کشی ندارندکشی مقاومت ميکنند 
 سربازان که  بایستی دستور مافوق خود  را اجرا ميکردند؛    پس ار                     
کشتار تعدادی زن وکودک بيگناه ؛ در درجه اول دچار بيماری روحی                    

آنها   مجبور    .شده و به نوعی استرس و دپرسيون حاد دچار ميگردیدند           
و از خود بپرسد     چرا           ميشدند   در مخيله خود با خود کلنجار  رو ند                
  باید  آدم کشت و تازه آ ن هم آدم های بيگناه را؟

از اینجهت بود که   فرماندهان نظامی آمریکا از این وضعيت خسته                     
این فرماندهان در روند آدم کشی        .    شده و در پی چاره جوی برامدند        

ارتش آمریکا در کشور های مختلف و اکنون در عراق به این نتيجه                       
اند که نميتوانند آدم کشی را در بين سربازان آمریکایی که                   رسيده  

ی پيچاز همين رو    سر             .بالفطره آدم کش نيستند توجيه نمایند            
سربازان  از دستورات فر ماندهان خود  موجب وقفه درعمليات نظامی               

از سوی دیگر  فرماندهان       .  ميشد و  جنایات با تاخير انجام ميپذیرفت           
یکبار سربازان اعرامی به عراق ر ابه سرزمين خود          مجبوربودند  هر چند     

بار گردانند و این خود موجب صرف هزینه های گزاف ودرج اخبار جنایات               
به بيرون و از آن  گذشته تاثير پذیری سربازان از جامعه و بازنگری آنها                   

باز نگری به عملکرد اربش آمریکا و    فر                .ميگردید,  به آنچه کرده اند       
 در جنگ  های مختلفی  که  رهبران آمریکا عليه بشریت                ماندهان آن   

انجام دادهاند نشان ميدهند که سربازان یا بایستی  با جبر  به                          
آدمکشی  ادامه ميدادند وخود دچار بيماریهای روانی ميشدند که این                

 از دستورات مافوق تمرد      خودنيز  هزینه مند بود و  یا آنکه سربازان                   
و از  .ود منجر به شکستن اوتوریته فرماندهان ميگردید       ميکردند که این خ   

توریته را شکسته است در بين دیگران          سوی دیگر وجود سربازی که ا       
 و یا اینکه منطقه     لذا ميباید یا زندانی ميشد    .  باشدنميتوانست مناسب   

ا مغایرت  همه اینها با سياست های ارتش آمریک      .خدمت را ترک مينمود     
   پنتاگون برای  اینکه خودرا از  مخمصه نجات               از اینروست که  .  داشت  

  آدم کش را به            در آن دید که ساختن  یک روبوت               دهد  صالح را     
این .  کارخانجات اسلحه سازی آمریکا سفارش  و    به  مناقصه بگذارد                

او ميتواند مثل یک سرباز      .    روبوتو اکنون مورد آزمایش قرار گرفته است       
 کيلومتری نابود ميکند ؛ بدون        2را از فاصله     آمریکایی انسانهای بيگناه     

 کيلو وزن دارد قدش به اندازه       150آنکه بداند که را کشته و چرا کشته؟          
از آن کذ   .   ساله است و دچار بيماری روانی نخواهد شد             8یک کودک   

شته کارآیی بيشتری در امر خانمان براندازی دارد و هيچ وقت فکر                     
ندارد و از آن گذشته کامال مطيع است و         همسر وفرزند وخانواده خود را      

تنها عيبش این است که معلوم است       .  سرپيچی از دستور مافوق ندارد    
جنایت ميکنند نه    که این فرماندهان آمریکایی هستند که اقدام به                

  .سربازان خودسر
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    به نقل از فرانکفورتر نویه پرس با اندکی تغيير  -  رسول آرام 
  
  

                                                                                         
              

  ادامه از صفحه یک 
  
  

  ....مبارزه عليه خصوصی سازی و 
  
  

در حاليکه بوش رئيس جمهور آمريکا بخاطر پيشبرد امر خصوصی                   
سازی و گسترش گلوباليزاسيون به اين ياآن کشور دنيا مسافرت ميکند            

بعضی مناطق جهان با استفاده از انواع اسلحه های کشنده بقتل                و در    
عام انسانها مشغول است، ملت بوليوی برای ملی کردن تاسيسات گاز                
خود انقالب کرده و موفق شدند رئيس جمهور را برکنار و رئيس ديوان             
عالی کشور را به مصدر قدرت برسانند و اين کار بزرگ در کمتر از                       

  . ت سه هفته انجام گرف
 استان   9در سه هفته که تظاهرات عادالنه مردم جريان داشت تمام                       

کشور دچار وقفه در امور ارتباطات و حمل و نقل گرديد، مردم موفق                    
شدند از سراسر کشور به پايتخت آمده و عليرغم سرکوب وحشيانه                      
پليس در استفاده از گاز های اشک آور، گلوله های  پالستيکی ، باتون                

را مجبور به استعفا     "  سيا"  ديگر سرکوب، رئيس جمهور      و آلت های     
  .نمودند 

قيام مردم بوليوی بعد از قيام مشابه مردم اکوادور که منجر به سقوط                   
رئيس جمهور گرديد از سلسله قيامها و مبارزات مردم آمريکای التين               
است که بر عليه حکومتهای اجير و وابسته به آمريکا انجام ميگيرد،                  

صوصی سازی دولتهای وابسته  بآمريکا بامقاومتهای سر        سياستهای خ 
  . سختانه ملتهای آمريکای التين روبروست 

 پس از آنکه دولت گاز کشور را به يک شرکت                         هدر اواسط ماه م       
دست يک آمريکايی    فروخت و سرنوشت سوخت کشور را در          يیآمريکا

ر داد   اعتراض برخاسته و از دولت خواستند که قرا             قرار داد مردم به     
 سر نيزه و سرکوب تکيه       اما دولت که بر   .  ور را لغو نمايد      ظالمانه مزب 

داشت اين خواست عادالنه مردم راناديده گرفت که با مقاومت                                    
سرسختانه مردم روبرو شد قابل ذکر است که گروهی سازشکار در                      
کشور ابتدا خواستند تا در مناطق شرقی کشور که منابع گاز در آن قرار          

ارند شايد  ز را به آراء عمومی و انتخابات گذ            ر سرنوشت گا   دارد ، ام   
بتوانند به عمل تجاوز اقتصادی خود شکلی قانونی بدهند ،                                           
اماهوشياری عموم مردم کشور ، موجب شد تا اين ترفند  با شکست                      

 ، بحران سياسی موقتا      روبرو شود و سر انجام باخلع رئيس جمهور                
ز طرف رهبر مذهبی کليسای           توطئه ديگری نيز که ا          .  پايان يافت      

با "  اصالح طلب آسمانی     "  ايفوموراس"  کاتوليک بوليوی وجنبش        
انجام گرفت باين شکل که مذاکراتی را        "  بسوی اشتراکی کردن    "  شعار

ميان گروههای مختلف براه اندازد ، در حقيقت هدف از اين مذاکرات به             
  خوشبختانه   .تعويق انداختن امر مبارزه مردم و سر دوانيدن آنان بود             

غولهای گاز  .  "  لوماتيک مانند نيز با شکست مواجه شد          پاين ترفند دپ  
  . در مبارزه خود با مردم  باشکست جانانه ای روبرو شدند " خوار

تظاهرات اتحاديه های کارگری، سازمانهای جامعه مدنی، جنبشهای                  
راديکال دهقانان بومی و بی زمين برای ملی کردن گاز دست بدست هم               

اما در دوره ای دولت و ساير ارگانهای             .  ده و متحدانه عمل کردند         دا
حاکمه با امروز و فردا کردن و سردوانيدن مردم کوشيدند اين                                    
درخواست مردم را بتعويق بيندازند ، آنان ابتدا برای آرام کردن مردم                  

و يک هفته بعد رئيس جمهور مجبور به        .  وزير اقتصاد را مستعفی کرد      
  . استعفا گرديد

آنچه که به منفجر شدن اوضاع کمک کرد همانا صدور اعالميه ای از                   
طرف دادگاه عالی کشور بود که در آن گفته ميشد همه قرار دادهای                       
فيمابين اداره گاز دولتی و شرکتهای خصوصی آمريکايی و غير آمريکا           

به همين جهت مردم      .  باطل است و بدينسان جبهه مردم قدرتمند شد                
  .عالی کشور را به رياست برگزيدند رئيس دادگاه 

انقالب ملت بوليوی برعليه شرکتهای چند مليّتی و خصوصی سازيها                 
 ملت بوليوی بر عليه خصوصی            2000در ماه آوريل       .  تازگی ندارد     

دولت سرنوشت آب کشور را به دست           .  سازی شرکت آب قيام کردند          
کاچا "   بنام بکتل سپرد، مردم غضبناک شهر                يیيک شرکت آمريکا    

با ريختن به خيابانها و تظاهرات مداوم دولت را مجبور کردند تا             "  باميا
  . قرار داد را لغو نمايد 

موفقّيت فوق اعتماد به نفس را در مردم تقويت کرد و موجب شد تا                         
اکنون به حرکت نيرومند ديگری در جهت لغو خصوصی سازی گاز                       

هيئت حاکمه همچنان     البته مبارزه هنوز پايان نيافته ،              .    دست بزنند  
ميکوشد وقت کشی کند  موفقّيت چپ بوليوی در ساقط کردن دولت،                      
کودتای نظامی و يا دخالت آمريکا تحت نام سازمان ملل و غيره ميتواند              
انجام گيرد، اما خط مترقی و مبارزه جويانه چپ آمريکای التين بيشتر                

  . ين شانس را در پيشبرد کار ها دارد 
ر ششم جون جورج بوش در جمع روسای کشور               شگفت آور اينکه د     

های آمريکای التين در فلوريدا اظهار داشت که ملتهای آمريکای التين              
بايد از دموکراسی و اظهار نظر آزادانه برخوردار باشند ، وی در عين                

" دموکراسی"  حال از جنگهای تجاوز کارانه خود در جهان نيز بخاطر            
  . دفاع کرد 

سی در کشور بوليوی بر عکس خواسته های بوش            اما اين بار دموکرا    
حرکت کرد ، اين دموکراسی ضربه ای سخت بر شرکتهای چند مليتی و               
غارتگرانه وارد ساخت و اين در حالی است که آمريکا برای استقرار                  

  . چنين شرکتهائی در جهان به کشتا ر انسانها مشغول است 
دا باحضور بوش نيز جالب توجه اينکه کشورهای شرکت کننده در فلوري 

از اينکه پليس بوليوی مردم را سرکوب کرده اعتراض کرده و شيوه                    
های اين چنينی را محکوم نمودند ، در حقيقت اوضاع آنچنان در                              
آمريکای التين پيش ميرود که سياستمداران نيز به ضدو نقيض گوئی                

  . وادار ميشوند 
  

  =تصحيح و پوزش    =             
 گزارشی257در صفحه سيزده هفته نامه         

در مورد مراسم"    تبریز نيوز    "  به نقل از      
در آذربایجان ایران درج"  بابک  "  گراميداشت  

شده بود که نویسنده آن عليرغم برخی
نکات مثبتی که در مورد سو استفاده

آذری"  جدایی طلب     "  و   جریانات افراطی     
بيان داشته بود اما  در عين حال سعی در
کتمان  مبارزه و عزم مردم آذربایجان برای
پایان دادن به تبعيضات ملی و دفاع از حق

او با فرهنگی.  تعيين سرنوشت خود داشت    
"بابک    "  پنداشتن مراسم گراميداشت          

سعی در کتمان ماهيت سياسی و خصلت
مهوری اسالمی داشتضی آن عليه ج   اعترا

بازچاپ این گزارش خبری در هفته نامه ، با
مواضع شناخته شده سازمان ما در دفاع
قاطع از حق تعيين سرنوشت ملل و مبارزه
پی گير برای برابری کليه مليتها  خوانایی
نداشت ، لذا از بابت چاپ آن گزارش پوزش

  .ميخواهيم 
 گر  هفته نامه راه کار                   
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   ! » انقالب عليه فقر «               
 
 بزرگترين رويداد تلويزيونی تاريخ بشر، ميليونها نفر در در• 

 برای ريشه کنی فقر آواز همبستگی 8کنسرتهای اليو 
کهکشانی از ستارگان موسيقی در اين برنامه جهانی . سرودند

 شهر 10اين مجموعه کنسرت های خيريه در . حضور داشتند
جهان با هدف تاکيد بر مشکل ادامه دار فقر و بدهی 

 گروه موسيقی و 160های فقير برپا شده و بيش از کشور
  هنرمند در آنها به اجرای برنامه می پردازند

برگزار آنندگان اليف هشت خواستار دوبرابر شدن آمك هاى • 
مالى به آشورهاى آفريقائى، بخشودگى بدهى هاى 

 آشورهاى فقير و امكان تجارت عادالنه در بازارهاى جهانى
  دنيافته هستنبراى آشورهاى توسعه 

  

      
    

  ٢٠٠۵ ژوئيه ٣ – ١٣٨۴ تير ١٢يکشنبه 
در بزرگترين رويداد تلويزيونی تاريخ بشر، ميليونها : بی بی سی

 برای ريشه کنی فقر آواز همبستگی 8نفر در کنسرتهای اليو 
کهکشانی از ستارگان موسيقی در اين برنامه جهانی . سرودند

  .حضور داشتند
 سازمان ملل متحد در هايدپارک لندن کوفی عنان، دبير کل

: برای مدت کوتاهی به روی صحنه رفت و خطاب به حضار گفت
تمام جهان به نشانه همبستگی . شما سازمان ملل هستيد"

من از طرف افراد فقير و . با تهيدستان گردهم آمده است
افرادی که صدايشان را کسی نمی شنود، از شما تشکر می 

  ."کنم
 رهبر سابق آفريقای جنوبی در ژوهانسبورگ نيز نلسون ماندال،

اعالم کرد که مادامی که فقر و گرسنگی هست، آفريقاييان 
وی از رهبران گروه هشت کشور . نمی توانند آرام زندگی کنند

  .بزرگ صنعتی جهان استمداد کرد فقر را به تاريخ بسپارند
مادامی که فقر زق زق می کند، آزادی : "آقای ماندال گفت

. اکنون فرصتی برای اقدام است. اقعی را نخواهيم دهيمو
اين قدرت را داريد که مانع از ) رهبران گروه هشت(اکنون شما 

  ."جنايت عليه بشريت شود
 10کنسرت لندن يکی از رشته کنسرت هايی است که در 

 هزار 200تخمين زده می شود بيش از . شهر جهان برگزار شد
  . باشندنفر در هايدپارک حضور يافته

لندن با اجرای مشترک پل مک ) 8اليو  (Live 8کنسرت خيريه 
 بعد از ظهر شنبه، دوم ژوئيه، در هايدپارک 2کارتنی و گروه يو 

  . در مرکز اين شهر آغاز شد
بيل گيتس، بنيانگذار شرکت مايکرو سافت و بنياد خيريه گيتس 

  .نيز در کنسرت لندن حضور داشت
گر مشکالت و راه حل را به مردم معتقدم ا: "آقای گيتس گفت

مبارزه (ما اين کار را . نشان دهيد، آنها به حرکت در خواهند آمد
می توانيم انجام دهيم و وقتی فقر را شکست دهيم، ) با فقر

  ."آن بزرگترين کاری خواهد بود که بشريت انجام داده است
بهزاد بلور، از خبرنگاران بخش فارسی بی بی سی که در 

اری کنسرت حضور يافته، اعالم کرد که شرکت محل برگز
کنندگان با شور و احساس فراوان خواستار ريشه کنی فقر 

  .بودند
  

  'انقالب مدونا'
در کنسرت هايد پارک، خواننده ها معموال قبل از اجرای آهنگ 

خود، يک سخنرانی کوتاه در مورد فقر داشتند و تاکيد می 
معنی آهنگ آنها را نوع کردند که شنوندگانشان از حاال بايد 

ديگری درک کنند و اينگونه اظهارات، باعث ايجاد بغض و حسی 
  .عجيب در ميان شرکت کنندگان می شد

آيا آماده انقالب هستيد؟ : "مدونا از حضار در هايد پارک پرسيد
  " آيا آماده تغيير مسير تاريخ هستيد؟

 مدونا که همراه گروه کر خود سفيد پوشيده بود، در کنار
دختری جوان از اتيوپی ايستاده بود که به کمک اولين کنسرت 

، از خطر مرگ ناشی از فقر نجات Live Aidخيريه باب گلدوف، 
  .يافته بود

وقتی ويل اسميت، خواننده و بازيگر آمريکايي، در فيالدلفيا از 
 3 خواست که هر 8همه عالقه مندان به کنسرت های اليو 

همزمان ) گ يک کودک از فقر مفرطبه نشانه مر(ثانيه يک بار 
بشکن بزنند، تمامی شرکت کنندگان حاضر در کنسرت های 

هايدپارک، رم، پاريس، ژوهانسبورگ، برلين و فيالدلفيا منقلب 
  . شدند

ما از هشت . ما همه متحد شده ايم: "آقای اسميت گفت
رهبر قدرتمند جهان می خواهيم به اين تراژدی فقر پايان 

  ."دهند
را " هر نفس تو"ن نيز استينگ، خواننده بريتانيايي، آهنگ در لند

در مقابل تصاويری از رهبران گروه هشت خواند و در پايان به 
ما ناظر شما : "آنها در استانه اجالس اين هفته شان گفت

  ."هستيم
بهزاد بلور اضافه می کند که در موقع سخنرانی آقای اسميت، 

ت تاثير اظهارات او قرار جمعيت حاضر در هايدپارک بسيار تح
گرفته بودند و به راحتی می شد حس وحشتناک مرگ کودکان 

  .را در چهره های آنها مشاهده کرد
به گفته خبرنگار بخش فارسی بی بی سي، امروز روزی است 

که تظاهرات از نوع ديگری بنيان گذاشته شده، تظاهراتی که 
  .در آن شعار تظاهرکنندگان، موسيقی است

  
  لويد بازگشت پينک ف

ديويد گيلمور، از گروه پينک فلويد در مورد بازگشت اين گروه به 
عالم موسيقی در هايدپارک که در واقع برنامه آخر کنسرت 

يکی از (اين طور نبود که راجر واترز، : "لندن است، گفت
خواننده های برجسته اين گروه که مدت هاست از پينک فلويد 

 بزنيم و از او بخواهيم که به اين ، را پای تلفن صدا)جدا شده
يکی از بچه ها ساعت ها با راجر صحبت کرد و . کنسرت بيايد

به او گفت که بايد با هم باشيم چون اتفاق بزرگی در راه 
  ."است

 را 8سازماندهندگان اميدوارند اين کنسرت ها رهبران گروه 
ترغيب کند که موضوع فقر را در دستور کار اجالس آتی خود 

  ر دهند قرا
خيلی ها می گويند که اين کنسرت ها :" آقای گيلمور گفت
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من از شما می پرسم وقتی اين همه آدم به حرف . فايده ندارد
های ما گوش می دهند، چطور چنين چيزی نمی تواند تاثير 

  "داشته باشد؟
 50 نفر بسيار ترسناک است اما برای 50اجرا برای :" او افزود

  ."هزار نفر خيلی ساده
در همين مراسم براد پيت، بازيگر سرشناس هاليوود، در 

بگذاريد از اين به بعد، محل تولد :"سخنانی در اين مراسم گفت
) غرب(ما در . ما تعيين کننده خوشبختی و يا فالکت ما نباشد

جهان سوم را فراموش . در نهايت ناز و نعمت بزرگ شده ايم
  ."ا عوض می کندما می توانيم نسلی باشيم که دنيا ر. نکنيم

تا اين کنسرت به : "افزود" آقا و خانم اسميت"هنرپيشه فيلم 
فردا تا اين .  هزار نفر در آفريقا جان باخته اند30پايان برسد، 

اين مساله معقول .  هزار نفر ديگر از بين رفته اند30موقع نيز 
  ."ما به همين دليل امشب به اينجا آمده ايم. نيست

  
  'يخبزرگترين حجت تار'

 هزار نفر در 120، بيش از 8همزمان با رشته کنسرت های اليو 
 کشور 8شهر ادينبورگ، مرکز اسکاتلند، جمع شدند تا رهبران 

ثروتمند جهان را برای کمک به کاهش فقر در سطح جهان تحت 
  . فشار بگذارند

 شهر جهان با هدف 10اين مجموعه کنسرت های خيريه در 
فقر و بدهی کشورهای فقير برپا تاکيد بر مشکل ادامه دار 

 گروه موسيقی و هنرمند در آنها به اجرای 160شده و بيش از 
  .برنامه می پردازند

سازماندهندگان اميدوارند اين کنسرت ها که با گردهمايی 
بزرگ در شهر ادينبورگ، پايتخت اسکاتلند، همزمان شده 

، را 8است، رهبران هشت کشور صنعتی بزرگ جهان، گروه 
غيب کند که موضوع فقر را در دستور کار اجالس آتی خود در تر

  . ادينبورگ قرار دهند
نيروی محرکه اين کنسرت ها، باب گلدوف خواننده و آهنگساز 
ايرلندی و از فعاالن مبارزه با فقر گفته است اگر رهبران جهان 
بر سر چگونگی پايان دادن به فقر به توافق نرسند، به ميليون 

  .  و آسيب پذير خيانت خواهند کردها فرد فقير
 1985اين کنسرت ها تکرار کنسرت خيريه باب گلدوف در سال 

وی در نامه ای سرگشاده که در مطبوعات بريتانيا به . است
چاپ رسيد، اعالم کرد که شرکت کنندگان ميليونی اين 

برای پايان دادن به فقری " بزرگترين حجت تاريخ"رويدادها 
  . هزار نفر را می گيرد50جان هستند که روزانه 

مدونا، کلد پلي، آر ای ام، سر پل مک کارتنی و گروه کين از 
جمله هنرمندانی هستند که در برنامه لندن به صحنه می 

  .استيوی واندر هم در آمريکا برنامه اجرا می کند. روند
در توکيو، پايتخت ژاپن و  ) 8اليو  (Live 8همچنين دو کنسرت 

  .ايتخت آفريقای جنوبی برگزا رشدژوهانسبورگ، پ
در مرکز ژوهانسبورگ يک صحنه غول پيکر برای اجرای برنامه 
برپا شده و بر پرچمی که دور تا دور آن آويزان است، نوشته 

  . به فراخوان جهانی برای مبارزه با فقر ملحق شويد: شده
اما يکی از خبرنگاران بی بی سی در ژوهانسبورگ می گويد 

يگر کشورهای آفريقايی عالقه چندانی به رشته رسانه های د
  .  نشان نداده اند8برنامه های اليو 

به گفته خبرنگار بی بی سی در امور جهاني، اينگونه ابتکار 
عمل ها و کنسرت ها قبال نيز برگزار شده و برای برخی از 

مردم، ارتباط اين برنامه ها با زندگی روزمره آفريقايی ها 
   .همچنان سوال است

  
  تمام اروپا رقصيد

در ديگر پايتخت های کشورهای اروپايی نيز صدها هزار نفر از 

  .  شرکت کرده اند8عالقمندان موسيقی در کنسرت های اليو 
 هزار نفر در پارک قلعه ورسای در 200گفته می شود حدود 

نزديکی پاريس گرد آمده اند تا از نزديک شاهد هنرنمايی 
  . باشند" کيور "و" پليسبو"ستارگانی چون 

در رم نيز مردم در آنچه بزرگترين کنسرت در تاريخ ايتاليا خوانده 
  . شده، شرکت کرده اند

 آلمان در مرکز شهر برلين برپا شد و در آن عالوه 8کنسرت اليو 
بر هنرمندان بسيار سرشناس آلماني، گروه های موسيقی 

  .درجه اول بين المللی شرکت دارند
 در ميدان سرخ به روی Pet Shop Boysدر مسکو نيز گروه 

  .صحنه رفتند
  

براى جلب »  8 والي« آنسرت زنده با عنوان 9ارى برگز
   توجه جهان به فقر در آفريقا

امروز در شهرهاى برلين، لندن، توآيو، پاريس، : دويچه وله
فيالدلفيا، تورنتو، مسكو، ژوهانسبورگ و رم، پنج و نيم ميليارد 

  . ين آنسرتها خواهند بودنفر شاهد برگزارى ا
در روزهاى چهارشنبه تا جمعه اين هفته آه برابر است با 

ششم تا هشتم جوالى، نشست سران هفت آشور صنعتى 
و روسيه در اسكاتلند و با هدف مبارزه با فقر در آفريقا برگزار 

قبل از برگزارى اين نشست، امروز در شهرهاى . خواهد شد
، رم، فيالدلفيا، تورنتو، مسكو و توآيو، برلين، پاريس، لندن

برگزار » اليف هشت«ژوهانسبورگ نه آنسرت زنده با عنوان 
بيست سال پيش باب گلدوف موزيسين معروف . خواهد شد

و يا آمك به » اليف ايد«راك از ايرلند، از مجريان آنسرتى با نام 
وى با الهام از آن آنسرت اآنون نام اين آنسرت ها . زندگى بود

يف هشت ناميده است آه هدف آن جلب توجه جهانيان به را ال
فقر در قاره آفريقا و اعمال فشار به رهبران هشت آشور 

برگزار . صنعتى جهان براى مبارزه با آن اعالم شده است
آنندگان اليف هشت خواستار دوبرابر شدن آمك هاى مالى به 
آشورهاى آفريقائى ، بخشودگى بدهى هاى آشورهاى فقير 

كان تجارت عادالنه در بازارهاى جهانى براى آشورهاى و ام
  .توسعه نيافته هستند

تونى بلر نخست وزير انگليس در سال گذشته آميسيونى را 
آه باب گلدوف نيز در آن عضويت دارد، مامور ساخت تا طرح ها 

او اآنون به همراه . و پيشنهاداتى براى مبارزه با فقر ارائه دهند
 آنسرت ها در نامه سرگشاده اى آه امروز برگزار آنندگان اين

اليف هشت «: در روزنامه انگليسى تايمز به چاپ رسيد نوشت
به اين خاطر برگزار ميشود آه شما رهبران و روساى جمهور 

هشت آشور صنعتى، اآنون و در سال دو هزار و پنج خواسته 
مبارزه با فقر آه از سوى آميسيون آفريقا نيز اعالم شده را به 

  .»جرا درآوريدا
ورود همه گان به اين آنسرت ها آزاد است و انتظار ميرود آه 
بيش از دو ميليون نفر در اين آنسرت ها حضور يابند، سر بوب 
گلدوف در اين باره ميگويد آه ما به پول شما نياز نداريم، ما به 

در اين آنسرتها بيش از صد و . راى و حضور شما نياز داريم
در لندن رابى .سين برنامه اجرا خواهند آرد پنجاه گروه موزي

در . ويليامس، استينگ و التون جان بر روى صحنه خواهند رفت
پاريس شكيرا، ديدو و در ساير شهرها نامدارنى چون مادونا و 

آنسرت برلين آه در خيابان . گروه اوتو نيز ديده ميشوند
زار هفدهم ژوئن و بين دروازه براندنبورگ و ستون پيروزى برگ

ميشود بيش از صد هزار نفر حضور خواهند داشت و در آنار 
هربرت گرونه ماير خوانننده معروف آلمانى، گروههائى چون 
. توتن هوزن و زونه مانهايمس نيز بر روى صحنه خواهند رفت

آوين وال از برگزار آنندگان اين آنسرت ها ميگويد آه هشتاد و 
يليارد نفر در صد و چهل پنج درصد مردم دنيا يعنى پنج و نيم م
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آشور ميتوانند از طريق تلويزيون، اينترنت و راديو در جريان اين 
  .آنسرت ها قرار گيرند

   

  گزارش مختصر از آکسيون بزرگداشت
   تير در لندن١٨           

  

  
  

 تير، روز سرکوب جنبش آزاديخواهانه ١٨در سالگرد 
ايرانی در دانشجويی در ايران، گروههای چپ و آزاديخواه 

 جوالی، در يکی از ٩انگلستان، تظاهراتی را امروز شنبه 
تظاهرکنندگان در . خيابانهای مرکزی شهر لندن، برگزارکردند

 ٢۶بيانيه خود ضمن برشماری جنايتهای حکومت اسالمی در 
سال گذشته، و در حبس بودن زندانيان سياسی، خصوصا 

ن آزادی فوری و ، خواها٧٨دانشجويان تظاهر کننده در تيرماه 
بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی، پايان دادن به سرکوب 

گروهها و جريانات آزاديخواه، کارگران پيشرو، دانشجويان و 
 . پيشروان جنبشهای اجتماعی شدند

تظاهرکنندگان با برافراشتن پالکاردهايی ضمن محکوم کردن 
ه سياست رژيم تروريستی حاکم بر ايران، خواهان پايان دادن ب

مماشات با جنايتکاران حاکم بر ايران شده و در دفاع از زندانيان 
سياسی، لغو آپارتايد جنسی و مذهبی در ايران، پايان دادن به 

سرکوب تشکلهای اجتماعی آزاديخواه و خلقهای تحت ستم 
تظاهرکنندگان ضمن بر شمردن سياستهای .  ايران، شعار دادند

ن، جوانان، خلقهای تحت ستم، جنايتکارانه ای که عليه زنا
اقليتهای مذهبی و گروههای دگرانديش اعمال ميشود بر اين 

باورند که تنها نجات مردم ايران از وضعيت کنونی، سرنگونی 
مردمی . رژيم اسالمی در کليت آن بدست توانای مردم ايران است

که خواهان آزادی، برابری و عليه مداخله خارجی قدرتهای 
اين حرکت توسط فعالين جريانات چپ و . هستندامپرياليستی 

چريکهای فدايی خلق ايران، سازمان :آزاديخواه از جمله 
 امپرياليستی ايرانيان در انگلستان، کميته زنان -دمکراتيک ضد

مارس ٨کانون ايرانيان لندن، سازمان زنان ايرانی و افغانستانی 
ر لندن و  انگلستان ، کميته دفاع از مبارزات مردم ايران د–

 راه کارگر و با پشتيبانی جمعی –سازمان کارگران انقالبی ايران 
 .از فعالين سياسی چپ ترکيه، برگزار شد

 نيز  برلين و پاريسالزم به تذکر است که در شهرهای
کميته دفاع از زندانيان " آکسيونهايی برگزار شد که اولی توسط 

فاع از انجمن د" و دومی توسط " برلين –سياسی ايران 
  .سازماندهی شده بود "  پاريس –زندانيان سياسی و عقيده تی 

مزارش هفده روزه تحصن استکهلگ  
 

واحد سوئد، تحصنی   _)در تبعيد (به دعوت کانون زندانيان سياسی ایران      
 با خواست آزادی ناصر زرافشان و          ٢٠٠۵ ژوئيه    ٧ ژوئن تا     ٢١ار تاریخ    

این تحصن، با   .  رگزار گردید سایر زندانيان سياسی در شهر استکهلم ب        
استقبال ایرانيان آزادیخواه مقيم استکهلم و فعاليت مشترک شماری از           

در (فعالين چپ و کمونيست استکهم، کانون نویسندگان ایران                       
استکهلم، )  توفان(سوئد، حزب کار ایران    _)اقليت(،سازمان فدائيان )تبعيد

ان انقالبی   کميته خارج کشور حزب کمونيست ایران، سازمان کارگر              
، سازمان فعالين جنبش نوین کمونيستی، رادیو                  )راه کارگر  (ایران

تحصن فعاليت خود را با هدف        .  همبستگی و رادیو چکاوک مواجه شد       
طرح مجدد مسئله زندانيان سياسی در ایران، شرایط سرکوب و                      
غيرانسانی حاکم بر جامعه، وضعيت کارگران، زنان، جوانان، نبود آزادی            

ه و تشکل و مطبوعات مستقل از حکومت، در افکار عمومی            بيان اندیش 
هائی در خصوص ناصر زرافشان، وکيل           آغاز کرد و مجموعه فعاليت        

  . ای به انجام رساندهای زنجيرههای قتلخانواده
  

تحصن از ساعت ده صبح تا ده شب محل رفت و آمد ایرانيان آزادی                  _  
روزانه بعد از ظهرها،    گوی سياسی بود و     وخواه و جلسات بحث و گفت      

های تحصن برای بررسی فعاليت   محل  ای با شرکت حاضرین در         جلسه
های سه  شد و کميته   های روز بعد برگزار می       روزانه و تدوین فعاليت     

گانه ارتباطات، تبليغات و تدارکات که روز اول تحصن از سوی جمع حاضر              
  . آوردند میدر جلسه انتخاب شده بود، تصميمات جمع را به اجراء در

طی تحصن چندین برنامه فرهنگی و سياسی و جلسات بحث و                  _  
ایران بعد از انتخابات ریاست      "گو برگزار گردید و موضوعاتی نظير         وگفت

نقش روشنفکران و هنرمندان در         "،   "مسئله زنان  "،   "جمهوری رژیم  
وضعيت زندانيان  "  و  "زندانی سياسی چه کسی است؟      "،  "  سياست

گو وو چند موضوع جانبی دیگری مورد بحث و گفت           "  نسياسی در ایرا  
  . قرار گرفت

خواه مقيم استکهلم،      از این تحصن به غير از ایرانيان آزادی                    _  
همسایگان سوئدی و کسبه نزدیک به محل تحصن حمایت کرده و با                 
آمدن به محل تحصن و اهدای گل حمایت خود را این حرکت اعتراضی                 

  .  اعالم کردند
های دو رژیم سلطنتی و اسالمی از ایران و          باختگان زندان انمادران ج _  

چندین حزب و نهاد فرهنگی و سياسی نظير حزب چپ سوئد، انجمن               
، کميته خارج کشور        )در تبعيد  (قلم سوئد، کانون نویسندگان ایران         

، سازمان   )توفان(سازمان کارگران انقالبی راه کارگر، حزب کار ایران               
 و   کميته خارج کشور حزب کمونيست ایران             ،سوئد–)اقليت(فدائيان

 برای تحصن پيام فرستادند و       اتحاد انقالبی نيروهای چپ و کمونيست      
-حزب کمونيست کارگری ایران، حزب کمونيست کارگری ایران                      

حکمتيست، رادیو آوا در کلن آلمان و هئيت تحریریه رادیو برابری نيز  از                 
  . آن حمایت کردند

  
هائی  شده برای تحصن، متحصنين به فعاليت        در راستای اهداف تعيين    

  :طی هفده روزه تحصن دست زدند که اهم آن به قرار زیر است
  

گو با نهادهای سوئدی نظير وزارت امور خارجه        وارتباط و مکاتبه و گفت    _  
و نمایندگان پارلمان سوئد و نهادهای حقوق بشری نظير سازمان عفو              

شر در خاورميانه، کميسيون       الملل، سازمان نظارت بر حقوق ب           بين
حقوق بشر سازمان ملل، کميسيون حقوق بشر اروپا، احزاب و                       

  . سازمان چپ و مترقی سوئدی
های بيانيه و ارائه گزارش روزانه فعاليت          و    انتشار چندین اطالعيه   _  

های ایرانی و    ها و رسانه   های مطبوعاتی با روزنامه     تحصن و مصاحبه   
، رادیو پژواک، رادیو فردا، رادیو              سوئدی نظير رادیو پ یک سوئد             

 ساعته کردی و      ٢۴همبستگی، رادیو برابری، رادیو چکاوک، رادیوی           
  . فارسی روژحالت و شماری از رادیوهای فارسی زبان استکهلم

های سه گانه تحصن، یک کنفرانس مطبوعاتی را در راستای               کميته_
دند و  اهداف تعيين شده، روز دهم تحصن در محل تحصن سازمان دا                

مطبوعات، رادیو و تلویزیون،      ای با    های گسترده برای تدارک آن تماس     
المللی حقوق بشری و پناهندگی       ها سوئدی و بين     احزاب و سازمان   
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گرفته شد، اما به علت تعطيالت تابستانی بسياری از آنان نتوانستند               
  انجمن قلم سوئد، کانون وکالی بدون مرز . در کنفرانس شرکت کنند

  .... ارش هفده روز تحصن     گز
  
  

 ساعته کردی و فارسی زبان روژحالت، روزنامه پرتيراژ           ٢۴سوئد، رادیو   
 و روزنامه اتحادیه کارگران پست سوئد در          سوئد، سونسکا داگ بالدت    

 روزنامه پرتيراژ سوئدی سيتی و هفته نامه          .  کنفرانس شرکت کردند   
پستن نيز به درج     ی یوتبور  روزنامه بری و  فالمان و سولنا سوندبی     های

  . مطالبی در مورد تحصن و اهداف آن پرداختند
ها، تحصن اقدام به برگزاری یک جلسه پالتاکی در             در ادامه فعاليت   _  

روز سه شنبه، چهارده تيرماه برابر با پنچ ژوئيه کرد و سه مهمان از                     
ایران؛ سيمين بهبهانی، عضو کانون نویسندگان ایران، هما زرافشان،              

صر زرافشان، علی اشرف درویشيان، عضو هئيت دبيران                همسر نا  
( کانون نویسندگان ایران و عباس سماکار عضو کانون نویسندگان ایران            

مهمانان به بررسی وضغيت زندانيان        .  ، در آن شرکت کردند       )درتبعيد
سياسی در ایران و آخرین وضعيت ناضر زرافشان و اعزام او به                           

سيمين .  ه معالجه و درمان پرداختند        نژاد برای ادام    بيمارستان لبافی  
های گوئیبههبانی و علی اشرف درویشيان به شدت نسبت به یاوه              

گوید در ایران زندانی سياسی وجو ندارد اعتراض                حاکميت که می    
. قيد و شرط همه زندانيان سياسی شدند       کردند و خواستار فوری و بی     

های  فعاليت فریبرز رئيس دانا، که در جلسه شرکت داشت، به تشریح           
تحصن مقابل زندان اوین پرداخت و اقداماتی را که کميته پيگری آزادی               

عباس سماکار، ضمن   .  زرافشان انجام داده بود، مورد کنکاش قرار داد          
 زندانی سياسی، رژیم جمهوری اسالمی را       فهومارائه تعریفی درباره م   

خود کاری خواند که نشان داده است برای ادامه حيات منحوس              جنایت
-حاضر است به هر جنایتی از جمله قتل عام زندانيان سياسی و قتل                

  . ای دست بزندهای زنجيره
گویان تحصن ضمن تشریح اهداف تحصن،      بهرام رحمانی، یکی از سخن    

های تحصن و اقدامات اعتراضی آن در افشای                گزارشی از فعاليت    
 در  وی.  های سياسی ارائه داد    های ضدبشری رژیم در زندان     سياست

 حارج از ایران می رسد       ادامه با بيان این نکته که اطالعاتی که به                 
-است و زندان   )  رجائی شهر (های اوین و گوهردشت    محدود به زندان   

های رژیم پر از زندانيان سياسی گمنامی است که در هيچ جا نامی از               
شود، به ذکر مواردی در رابطه با انعکاس وسيع این                ها پرده نمی   آن

در این  .  ا در افکار عمومی جامعه سوئد و خارج از آن پرداخت          هافشاگری
 نفر در آن حضور      ٧٠٠ تا   ٦٠٠ کامپيوتر با ميانگين      ٣٠٠جلسه نزدیک به    

  .داشتند
 ژوئيه، آخرین جلسه متحصنين در       ٧ تيرماه برابر با     ١۶عصر پنچشنبه   _  

در این جلسه ضمن بررسی و بحث درباره           .  محل تحصن برگزار گردید    
های انجام گرفته از سوی تحصن، متحصنين بر این عقيده بودند             فعاليت

که این اعتراض جمعی موفق بوده و توانست در سطح معينی مسئله              
های های قتل زندانيان سياسی و وضعيت ناصر زرافشان، وکيل خانواده         

ای را یک بار دیگر در مرکز توجه افکار عمومی در داخل و خارج                   زنجيره
 این اقدام اعتراضی، در نوع خود اولين حرکتی بود که در            .ایران قرار دهد  

ارتباط تنگاتنگ با اقدام مشابه آن در ایران انجام گرفت و توانست                       
های زندانيان  بخشی از فعاالن فرهنگی و سياسی، به ویژه خانواده              

  . های رژیم را با آن هماهنگ نمایدباختگان زندانسياسی و جان
جلسه تحصن، به این نتيجه رسيدند که             کنندگان در آخرین       شرکت
 جمع بعد از حدود      لذا .یابد دیگر ادامه     و قالب های   ها در اشکال  فعاليت

گوی فشرده، تصميم گرفت به  تحصن             وچهار ساعت بحث و گفت        
استکهلم پایان دهد و در این رابطه شب همبستگی با زندانيان                        

یافتند امکانات را   های سه گانه مسئوليت     کميته.  سياسی برگزار نماید  
برای برگزاری چنين شبی، مورد ارزیابی قرار داده و نتيجه را به افکار                  

در پایان قطعنامه  پيشنهادی پایان تحصن مورد           .  عمومی اعالم نمایند   
بحث و تبادل نظر قرار گرفت و قرار بر این شد بر اساس پيشنهاداتی                   

و منتشر   که در جلسه صورت گرفت، سه نفر قطعنامه را  تنظيم                       
  . این قطعنامه ضميمه گزارش است. نمایند

  
   استکهلممتحصنين

  
  ٢٠٠۵ ژوئيه ٨ برابر با ١٣٨۴تير ١٧جمعه 

  

  
  
  

  قطعنامه پایانی تحصن استکهلم               
  
  

واحد سوئد، تحصنی   -)در تبعيد (به دعوت کانون زندانيان سياسی ایران      
، با خواست آزادی    کهلم در شهر است   ٢٠٠۵ ژوئيه   ٧ ژوئن تا    ٢١ار تاریخ   

این تحصن با    .  برگزار گردید ناصر زرافشان و سایر زندانيان سياسی            
خواه مقيم استکهلم و فعاليت مشترک شماری        استقبال ایرانيان آزادی  

در (از فعالين چپ و کمونيست استکهم، کانون نویسندگان ایران                     
-)توفان(سوئد، حزب کار ایران               -)اقليت(،سازمان فدائيان    )تبعيد

 سازمان   ،استکهلم، تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ایران               
، سازمان فعالين جنبش نوین              )راه کارگر   (کارگران انقالبی ایران      

 تحصناین  .  و همبستگی و رادیو چکاوک مواجه شد         یکمونيستی، راد 
فعاليت خود را با هدف طرح مجدد مسئله زندانيان سياسی در ایران،                

کم بر جامعه، وضعيت کارگران، زنان،        شرایط سرکوب و غيرانسانی حا      
جوانان، نبود آزادی بيان اندیشه و تشکل و مطبوعات مستقل از                       
حکومت، در افکار عمومی آغاز کرد و مجموعه فعاليت هائی در خصوص             
  . ناصر زرافشان، وکيل خانواده های قتل های زنجيره ای به انجام رساند

یک حکومت    رژیم اسالمی سرمایه داری جمهوری اسالمی،                      
ضدمردمی و مستبد است که برای بقای خود از هيج جنایتی دریغ                    

ده ها هزار تن از مخالفان و         ١٣۶٠در سال های اوليه دهه      .  نکرده است 
انقالبيون، فعاالن جنبش کارگری، زنان، دانش جوئی، اجتماعی و                   
فرهنگی را دستگير، شکنحه و اعدام کرد و جامعه هفتاد ميليونی ایران            

نهادهای حکومتی،  .   زندانی بزرگ برای توده های مردم تبدیل کرد         را به 
از نهاد رهبری تا نهاد ریاست جمهوری، از سپاه پاسداران تا بسيج و                  
وزارت اطالعات و نيروهای انتظامی، هر یک دستکاه سرکوب و زندان                

دارند و  هرگونه اعتراض به وضع موجود و تالش برای             محصوص خود را    
ردم و جامعه را با یورش وحشيانه مورد تهاجم قرار می              بهيود اوضاع م  

 خود، ساختارهای     ننگين  سال حکومت   ٢٧ طی     اسالمی رژیم.  دهند
 بيکاری   فالکت و   فقر و  و    اجتماعی و اقتصادی را به نابودی کشانده          
 . زایدالوصفی را به جامعه تحميل کرده است

د می ورزیم تا      ما متحضنين استکهلم بر این واقعيت انکار ناپذیر تاکي             
زمانی که رژیم جمهوری اسالمی به حيات ننگين خود ادامه دهد، توده             
های مردم ایران از حقوق انسانی محروم خواهند بود، شرایط زندگی،              
فردی و اجتماعی آن ها بهبود نخواهد یافت، زندان ها هم چنان مملو                 

ی از زندانی سياسی خواهد بود، مخالفان و معترضان و مردم ناراض                 
ما .  تحت پيگرد قرار خواهند گرفت و دستگير و زندانی خواهند شد                  

ضمن تاکيد بر این واقعيت که مبارزه برای خواسته های زیر جدای از                   
مبارزه عليه کليت رژیم جمهوری اسالمی نيست، خواهان اجرای موارد           

  : زیر هستيم
  

 آزادی کليه زندانيان سياسی -
 انیمنع هرگونه شکنجه و آزار جسمی و رو -
 منع پيگردهای سياسی  -
 برچيدن زندان های سياسی -
لغو مجازات مرگ در هر شکل و نوع آن، به                  -

ویژه احکام مرگ زندانيان سياسی که اکنون در        
 زندان های رزیم در انتظار مرگ بسر می برند

 آزادی تحزب، تشکل، تجمع، اعتصاب و اعتراض  -
محاکمه سران رژیم به جرم جنایت عليه                   -

 زندانيان سياسی، ترور فعالين     بشریت، کشتار 
سياسی و فرهنگی، اعمال شکنجه،  نقض            

 ... حقوق توده های مردم ایران و
 
  

  متحصنين استکهلم
  

  ٢٠٠۵ ژوئيه ٨ برابر با ١٣٨۴تير ١٧
  



 14

  
  

   تير18گرامی باد ششمين سالگرد خيزش  
  
  

، مزدوران انصار حزب اهللا      78شش سال پيش در هيچده تير ماه         
" طالعاتی رژيم و نيروی انتظامی به فرماندهی        به کمک عوامل ا   

به بهانه بر پا شدن يک ميتينگ اعتراضی          "  سردار فرهاد نظری  
توسط دانشجويان که فرياد اعتراض خود را عليه بسته شدن                      

و تشديد فشار بر مطبوعات و روزنامه                 "  سالم   "  روزنامه   
نگاران بلند کرده بودند، يورش وحشيانه ای را به خوابگاه                         

در جريان آن    .  انشجويان واقع در امير آباد تهران آغاز کردند              د
تهاجم فاشيستی در بامداد هيجده تير، صدها دانشجو مورد ضرب           
و شتم قرار گرفته، دهها تن به شدت مجروح و يک نفر کشته                      

در فردای اين شبيخون، موجی از اعتراضات ، محيط های              .  شد  
 بزرگ نظير تبريز را     دانشگاهی تهران وبرخی ديگر از شهرهای      

فرا گرفت که با پيوستن دهها هزار جوان و مردم جويای آزادی                 
و برابری به صفوف آنها، خيزش غرور انگيزی به مدت شش                  
روز ايران را لرزاند  که ضمن به هراس انداختن کليه جناحهای                
رژيم، انعکاس وسيعی در سطح افکار عمومی و رسانه های بين            

ن خيزش شورانگيز، بدليل ضد حمله رژيم،            آ.  المللی پيدا کرد       
سرکوب خشن اعتراضات خيابانی ، دستگيری وسيع فعالين و                  
رهبران جنبش دانشجويی، و صد البته بدليل ضعف های درونی               
خود ، از جمله ضعف سازماندهی و رهبری و نيز عدم پشتيبانی               
الزم ديگر جنش های اجتماعی و در رأس آنها جنبش کارگری،                 

 مواجه شد ، اما صفحه جديد ی را در تاريخ جنبش                     با شکست 
دانشجويی ايران ورق زد و درسهای گرانقدری را برای آن به                   

  . ارمغان آورد 
 تير اين بود که توانست فاز جديدی         18مهمترين دستاورد جنبش    

  .از حرکات و تشکل های مستقل دانشجويی را آغاز کند
 تعطيلی دانشگاهها     جنبش دانشجويی ايران، بعد از سرکوبها و          

 و بويژه بعد از دستگيری و حبس و اعدام                    59در ارديبهشت     
، 60هزاران دانشجوی چپ و مبارز در دوران پس از سی خرداد             

عمًال دچار رکودی مزمن شد، به نحوی که حتی پس از بازگشايی             
 62در سراسر سالهای    .  دانشگاهها نيز نتوانست کمر راست کند        

اسالمی وابسته به رژيم، هيچ تشکل               جز انجمن های           76تا   
 نيز که       76در دوران پس ازخرداد             .  ديگری وجود نداشت          

روی  آوردند و     "  اصالح طلبی "  تشکلهای عمده دانشجويی به       
فضای نسبی برای بروز برخی حرکات سياسی توسط دانشجويان           
فراهم آمد ، باز اثری از يک جنبش مستقل نبود و تقريبًا همه                       

اما در   .  قرار داشت     "  دفتر تحکيم وحدت      "  چيز تحت کنترل    
 زمانيکه رهبران دفتر تحکيم وحدت بدليل وابستگی             -هيجده تير 

خود به جناح خاتمی، ناتوانی خويش را در تعميق اعتراضات                    
برحق دانشجويان، به معرض نمايش گذاشتند،  نسل نوينی پا به              
عرض مبارزه گداشت که از استقالل و رزمنده گی جنبش                               

همين نسل که در آغاز محافل                .  جويی حمايت می کرد             دانش
کوچکی بيش نبودند ، اکنون به بخش وسيعی از فعالين                                   
دانشجويی تبديل شده اند که نفوذ آنها حتی سبب شده که در                          

دچار بحران  "  دفتر تحکيم وحدت   "  سالهای اخير تشکل رسمی       
وانشعاب شده و بخش قابل توجهی از آنها برای جلوگيری از                      

وله شدن کامل خود در ميان دانشجويان ، ضمن خروج از                      ايز
بر غلظت مطالبات خود بيفزايند       "  دو خرداديها "  جبهه سترون    

که نقطه اوج آن، تحريم انتخابات کذايی اخير توسط اين تشکل                   
  .بوده است 

 اکنون که شش سال از آن واقعه فراموش نشدنی می گذرد شاهد             
 ابعاد کيفی نوينی پيدا می کند         آنيم که استقالل جنبش دانشجويی،     

که وجه مشخصه آن، نه تنها گسست کامل از جناحها ی رژيم،                   
بلکه گسست از جريانات دانشجويی ليبرال و مدافع سرمايه داری           
است که گر چه با کليت رژيم مخالفند، اما افق مطالبات اجتماعی               

دمکراسی "  جنبش توده ای و دانشجويی را در دايره تنگ                         
در واقع دو دهه پس از شکنجه و              .  محدود می کنند       "  ليبرالی

اعدام هزاران دانشجوی چپ و نيز تبعيد اجباری هزاران تن                        
ديگر از آنها، موج سوسياليستی نوينی در ميان نسل سومی ها                 
شکل گرفته که دانشجويان چپ و نشريات دانشجويی راديکال،                

 اين قشر   عروج.  وزن ويژه ای را در ميان آنها تشکيل می دهند             
راديکال و آرمانخواه، سبب شده که در دو ساله اخير، آرام آرام                
شعار نان، عدالت اجتماعی و برابری، در کنار شعار آزادی و                     

نمادی از چپ   "  (  چه گوارا "  دمکراسی به گوش رسد و تصوير        
زينت بخش بسياری از ميتينگهای       )  رزمنده و آرمانخواه جهان       

ه و در حال رشد، نه تنها ميتواند              اين قشر آگا   .  دانشجويی شود 
تأثيرات تعيين کننده ای بر حرکات جاری و آتی جنبش دانشجوی              
بجای گذارد، بلکه سهم شايسته ای  در گسترش شعار ومطالبات             

. برابری طلبانه در روند مبارزه طبقاتی کنونی داشته باشد                           
در "  احمدی نژاد   "  پيروزی فاشيست جنايتکاری همچون                 

تخاباتی اخير که بخشًا ناشی از طرح عوامفريبانه                 بالماسکه ان  
بود، نيز نشان داد که چقدر جامعه        "  عدالت خواهانه "  شعارهای  

و اکثريت لگدمال شده آن به پيشروان چپ و سوسياليست که                      
دانشجويان .  آزادی و برابری را توأمان طرح کنند، نياز دارد                    
زن سوسيال  چپ در کنار کارگران پيشرو سوسياليست و فعالين             

 فمينيست، نقش حساسی در اين دور از حيات سياسی                                  –
از اينرو ياری رسانی به گسترش هر          .  کشورمان ايفاء می کنند       

سه اليه فوق الذکر و ايجاد ارتباطات طبيعی و پيوندهای استوار               
ميان آنها، يکی از مهمترين وظايف نيروهای سياسی وفادار به               

  . اردوی کار و زحمت است 
کيد بر اين رسالت تعطيل ناپذير و سرنوشت ساز، سالگرد                  با تا 

 را همدوش با دانشجويان و عموم         78خيزش شش روزه تيرماه      
آزاديخواهان در داخل و خارج از کشور ،  گرامی ميداريم و در                   
سالروز آن حماسه، دوش بدوش دانشجويان، بار ديگر بر آزادی           

ان سياسی و       کليه دستگيرشده گان آن واقعه و کليه زنداني                       
ضرورت محاکمه آمران و عامالن آن شبيخون فاشيستی پای می            

  . فشاريم 
   پرتوان باد جنبش دانشجويی ايران                  

                     زنده باد آزادی ، زنده باد برابری 
  

  )راه کارگر( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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