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 حکومت اسالمی شکننده ترشده و              
زمينه شکل گيری يک جنبش متکی                
 برپيوند نان و آزادی فراهم ترشده است

  
 roozbeh@freenet.t  تقی روزبه            

 
نمايش انتخاباتی نهمين دوره رياست جمهوری اسالمی و نتايج              

عرض نقد و بررسی افراد و گرايشات          برآمده ازآن هم چنان درم      
برخی نتيجه را شوکه کننده و غيرمنتظره خوانده          .  گوناگون است 

وبا برسميت شناختن آماروارقام اعالم شده، به تجزيه و تحليل                 
آن می پردازند وضمن تأکبد برقدرت بسيج رژيم، ازمزاج متلون              

                  .مردم و پيش بينی ناپذيربودن آنان سخن می گويند
   2بقيه در صفحه                                                          

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

 تروريسم با آرمان های انسانی بيگانه است
     فرامرز دادور                         

  
جایع انسان ساخته به روندی معمول        امروز، متاسفانه، تراژدی ها و ف       

مناسبات استثماری سرمایه داری، ستمگری های         .  تبدیل گشته اند   
مضاعف ناشی از وجود رژیم های خودکامه و استبدادی و عروج جریان              

 سياسی به مثابه ی موانع اصلی در مقابل             -های بنيادگرای مذهبی   
     . پيشرفت آزاد و عادالنه انسانی قرار دارند

  6  بقيه در صفحه                                                            

  
  
  
  
  

  
  ! زنان در صف اول مقابله با احمدی نژاد

  رسول آرام                          
  

بر هيچ کس که  اندکی به مسايل ايران آشناست ، پوشيده نيست که                         
ه ترور  آدم کشی و        رژيم جمهوری اسالمی از بدو تاسيس خود اقدام ب           

  سرکوب آزاديهای بديهی مردم  کرده و در اين جهت  بزدگترين ننگ 
 ثبت نموده ، که طی آن بنا بر 67تاريخی  اش را در  دهم شهريور سال  

  نفر از زندانيان سياسی  قتل عام               5000آمارهای موجود نزديک به        
 61در سال   ما بقی جنايات رژيم   مثل سرکوب و کشتار مردم            .  شده اند   

  . وپس از آن   کارگران و روشنفکران  بر هيچ کس پوشيده نيست
   11  بقيه در صفحه                              

  )راه کارگر ( اعالميه سازمان کارگران انقالبی ايران       
   !اکبر گنجی بی قيد و شرط بايد آزاد شود    

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

 مبارزه از
پناهجويان 

  در
 ترکيه 
   !حمايت کنيم

  
  13ص        

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

  بيانيه جمعی از فعالين سوسياليست جنبش کارگری    
   15ص    پس از انتخابات پيرامون اوضاع سياسی 

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

   امانوئل والرشتاين         جنگ بوش در عراق 
   7ص                 احمد مزارعی:ترجمه                  

  ---------------------------------------------------  
  از ميان مطالب دريافتی                      

  
  wwp حزب دنيای کارگران امريکاموضع نقد 

 در مورد انتخابات رياست جمهوری در ايران
  16  در صفحه         جمعی از کمونيستهای ايران   
  ----------------------------------------------------------  

 وزارت با مرز بدون وکالی و همبستگی جنبش هيئت  ديدار
   18  ص  زرافشان ناصر  و گنجی اکبر باره در سوئد خارجه امور

  --------------------------------------------------------------------  
  12 ص       پيام تسليت سازمان به رفيق بيژن سعيد پور

   کلنپيام به سمينارسراسری           
  درباره کشتارزندانيان سياسی درزندانهای

   18ص               جمهوری اسالمی ايران

 ضرب و شتم
نفر در  صدها 

یتظاهرات برا
اآبر ی آزاد  

در برابرگنجي 
دانشگاه تهران

  
  4 ص     

       

  
  )راه کارگر (  خبری کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران –  نشريه سياسی              
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ....حکومت اسالمی شکننده     
  

وبرخی هم بدون درنظرگرفتن سهم عوامل مختلف درنتایج اعالم شده،           
اصالح طلبان  .   را مطلقا با تقلب توضيح می دهند             کل روند انتخابات   

نيز،که خود سهم مؤثرو فراموش نشدنی درگرم کردن تنورانتخابات                 
وشکستن جوتحریم داشتند،ناگهان خواب نماشده و به کشف اهميت            
فقر و گرسنگی وغفلت ازآن نائل آمده و پدیده احمدی نژاد را سونامی               

زآچمزشدن دستگاه تحليلی     و دراین ميان عده ای هم ا             .  فقرنامند
اپوزیسيون و پرت بودن آن ها از تحوالت داخل کشورسخن به ميان می               

  .آورند
با این همه تا آن جائی که به فرایندهای اصلی تحوالت صورت گرفته                   
برمی گردد،یعنی به قبضه قدرت مجریه توسط یکی از کارگزاران                      

عبه مارگيری بيرون    صرفنظرازاین که نام کدام کارگزارازج      -دستگاه والیت 
 ونير تا آن جائی که به تالش خستگی ناپذیردستگاه والیت           -آمده  باشد  

به ميان خودی ترین        "  انتخاباتی"برای هدایت کردن رقابت های              
باندهای حاکميت، باهدف دراختيارگرفتن کل نبض جامعه برمی                     
گردد،می توان گفت که عنصرغيرمنتظره و غيرمترقبه ای که موجب                 

واگر قرارباشد رویکردهائی    .  ن باشد وجود نداشته است        شوکه شد  
غيرمنتظره انگاشته شوند،می توان آن ها را درسه حوزه ميزان کاربرد              
تقلب و درجه شمول آن تاسرحد نزدیک ترین نيروها و عناصرمتحد نظام             
وهسته اصلی قدرت، وهنرفریب دادن وآراستن صحنه صوری انتخابات             

وازجمله مصادره و مسخ گفتمان و مطالبات       برای  استتار صحنه واقعی      
عمومی، و باألخره درميزان بزدلی و انقياد اصالح طلبانی که                            
حاضرنشدند حتا ازبرسميت نشناختن تقلبات صورت گرفته                            

والبته اگر درنظربگيریم که ازما ه ها قبل                   .  سرباززنند،جستجوکرد
قلب جریان  نبردسختی بين طرفين برای کنترل آراء صندوق ها و تدارک ت           

داشت که گام بگام بسود شورای نگهبان و تسليم تمام عيار دولت                   
خاتمی تمام می شد،حتی امرتقلب را نيزنمی توان خيلی غيرمترقبه             

همه چيز آن گونه که دستگاه والیت ازمدت ها پيش بطور               .  عنوان کرد 
نفس گيردرصد درانجامش بوداتقاق افتاد واین همه درخطوط اصلی                 

البته پاره ای ازاقدامات حاکميت هم نه ازقبل بلکه         .  نی بود قابل پيش بي  
درحين عمل وازمقتضيات آن ناشی می شود که ازقبل قابل پيش بينی             

با این وجود تفکيک فرایندهای اصلی ازفرایندهای فرعی به               .  نيست
معنای کم اهميت انگاشتن فرایندهای فرعی وروشن کردن اهميت                

  .دقيق روند عمومی نيستواقعی هرکدام ازآن ها برای ت
  پوست اندازی جدید رژیم را باید بی تردید مرحله ای درتحول قهقرائی             
نظام اسالمی بشمارآورد وبهمين دليل دارای پی آمدهای مهم و                    

اما نباید فراموش کرد که این پوست اندازی نه            .  اجتناب ناپذیری است  
آن ها   ازآسمان که ازدل فرایندهای گذشته سربرآورده و محصول                    

عالوه براین برهرتحليل گر اوضاع سياسی است که باعطف به              .است
آن چه اتفاق افتاده، و با استعانت ازبرهان خلف به بازبينی درجه صحت              
و سقم ارزیابی های گذشته و کارآئی دستگاه تحليلی  خودپرداخته و              

وچه .  درس های الزم را برای برطرف ساختن نقاط ضعف خود بکارگيرد             
  .    بتوان این دووظيفه را باهم انجام دادبهتر که

) حدود پانزده مقاله     (نگارنده این سطور که خود مقاالت متعددی                
درهمين رابطه نوشته است،باتوجه به چرخشی که دراوضاع سياسی           
بوجود آمده، برآن شد تا دوهدف فوق یعنی ماهيت تحوالت اتفاق                     

 خود ترکيب کرده و       افتاده را با نگاهی به ارزیابی و دستگاه تحليلی             
  : ازاین طریق نقبی به وضعيت کنونی بزند

نگاهی به صورت بندی تضادهای درونی حاکميت دردوره جدید          
  ونقش رفسنجانی

این تيتریک مقاله مفصل و تحليلی بود که حدود نه ماه قبل ازشروع                    
نگاشته شد و درتارنماهای        24.08.83-14.11.2004درتاریخ"  انتخابات"

در بخش هائی ازاین مقاله چنين می            .  کس گردید عمومی هم منع   
  :خوانيم

انتخابات مجلس هفتم که مبين پایان دوره موسوم به دوم خرداد                     (
بود،رقابت باندهای درونی جناح حاکم را که                    "  بهار اصالحات   "و

دردورگذشته تحت الشعاع آرایش بين دوجناح قرارداشت، به رویاروئی            
  . در صحنه سياست کشانده است

  د پياده نظام ها نبر
نامه پراکنی دوتن از آقازاده ها علی مطهری و مهدی خزعلی را که                    
هردومتعلق به طبقه سياسی و اقتصادی حاکم هستند، باید واقعه ای            
مهم وبدیع در علنی کردن نبردی پنهان بشمار آورد که ازمدت ها پيش                

دال مهم و بدیع از این جهت که پرتوی می افکند به ج             .  آغازشده است 
که مربوط است به دوره پس از انتخابات            ها وصف آرائی های تازه ای      

شکاف هائی که تدریجا تکوین پيداکرده و اکنون                      .مجلس هفتم   
.  زمينه بروز یافته است         - قوه مجریه     -درکشاکش فتح خاکریزسوم     

 موضوع جدال مربوط می شود به رقابت و صف آر ائی  باندهای درون                 
  ...... مجریهجناح حاکم برای قبضه قوه

 بدیهی است که دراصل اعمال بی چون و چرای والیت مطلقه فقيه                  
برای مقابله با    .  بين باندها و جناح های حاکم اختالفی وجود ندارد               

فشارهای بين المللی ورویکرد منفی مردم به رژیم و دریک کالم مقابله             
با بحران موجودیت، ضرورت فشرده ساختن و یک پارچه کردن اراده                   

کميت ازطریق تسخيرسنگرمجلس وقوه مجریه و تجدید سازماندهی         حا
، "جمهوری اسالمی "بجای  "حکومت اسالمی "قدرت درراستای استقرار  

ضرورت چنين سمت گيری مورد         .  هدف بنيادی مرحله جدید است        
اما بشرط  .پذیرش همه باندها و گرایشات درون جبهه جناح حاکم است          

ولی .  ین جناح درنظرگرفته شود    آن که سهم هریک ازباندهای درونی ا        
درچگونگی پرکردن خأل برآمده از حذف اصالح طلبان وجایگاه هرکدام                

  . ازباندها درساختارجدید قدرت منازعات سختی وجود دارد
  حرکت بسمت یک پارچه سازی فرصت مناسبی را برای عروج باندی              
ازدرون ساخت قدرت بوجود آورده است که یک پارچه گی را نه                          

تالف و تقسيم قدرت درميان باندها، بلکه درقبضه کامل همه قدرت             درائ
باندی که اگرچه از درجه انزوا و منفوریت             .  بدست یک باند می بيند       

بيشتری درنزدعموم مردم برخورداراست،اما بدليل حضورش درنهادهای        
نظامی وامنيتی ونفوذ درنهاد رهبری دارای بيشترین شانس صعود                 

ی در یک مقاله راهبردی خاطر نشان ساخته         حسين شریعمتدار .  است
است که وقت آن رسيده است که برای اولين باردرطی ربع قرن اخير،                
قدرت بطور کامل بدست اصول گرایان بيفتد و آن ها برای یک دورهم                   

شعاراو .شده مسؤليت هم زمان همه نهادهای نظام را به عهده گيرند            
  .تسخير همه قدرت به دست اصول گراها است

 انتخابات مجلس هفتم هم نشان داد ما شاهد قدرت گيری باندی از                 
حاکميت درقالب ظهوراوليگارشی جدید و درهم تنيده ای از قلمروقدرت           

یک تماميت گرائی درمعنای       .  سياسی، نظامی و اقتصادی هستيم        
اخص، فشرده تر و فاشيستی تر از آن چه که تاکنون وجود داشته                      

 اليگارشی برآمده از پيوند تنگاتنگ            ازاین رو شاهد حضوریک       .است
نهادهای نظامی و شبه نظامی چون سپاه وبسيج با نهادها وصاحبان              
شرکت های عظيم اقتصادی، وپيوند این هردو با نهادهای سياسی                 

وجود چنين باندی امروزه به مرحله         .وبطور اخص نهاد رهبری هستيم      
یدها و اقدامات   ای ازتکوین و انسجام خود رسيده است که دیگر به تهد           

اشغال فرودگاه و به پروازدرآوردن تهدید آميز       .پشت پرده اکتفاء نمی کند    
هواپيماهای نظامی،ابطال قراردادهای تجاری و اقتصادی دولت توسط            
مجلس و البی های بيرون مجلس، بهم زدن رقابت ها و مناقصه های                 

ی آن ها،   موجود و دیکته کردن  قراردادهای مورد نظراین اوليگارشی بجا         
داشتن بنادراختصاصی و غير قابل کنترل برای ورود و خروج                              

یک ميليارددالری اخير به صندوق ذخایر ارزی،          "دستبرد قانونی "کاالها،
داشتن حضور فعال در عرصه انتخابات مجلس وانجام مداخالت                        
سياسی درحوزه های گوناگون و ده ها نمونه دیگر به روشنی برتکوین،             

ن نشان این باند مخوف النه کرده درساختار جمهوری          عروج،وچنگ ودندا 
اسالمی داللت داشته واز تالش بی وقفه آن برای تسخير کامل قدرت              

بی تردید مایه های تکوین چنين اوليگارشی از دیرباز           .  حکایت می کند  
وجود داشته است اما ميزان درهم تنيدگی این سه عرصه دراندازه                   

ژیم ازسوی دیگر بسترمناسبی را         کنونی ازیکسووبحران موجودیت ر      
ضرورت یکدست سازی رژیم      .  برای عروج این باند بوجود آورده است          

برای غلبه بربحران موجودیت وضرورت های ناشی از آن برای حفظ                   
نظام،پوشش دهنده خوبی برای برآمد این گونه باندها به شمار می                

منطقه، سودای دست یابی به اقتدار اتمی و ميليتاریزه شدن                .  روند
بی گمان عروج    .  بروزن و توانائی این اوليگارشی بسی افزوده است           

این بخش از حاکميت به صحنه اصلی سياست که خود را تحت عنوان                
اصول گرا می نامد،بسياری از معادالت وموازنه های درونی و تاکنونی              

و قبل ازهرچيز به    .  باندهای قدرت را بهم زده و دارای تبعات زیادی است         
ی آنست که تجدید سازماندهی قدرت بجای آن که درخدمت منافع            معنا

  عمومی همه باندها و گرایشات و جناح های حاکميت باشد، درخدمت 
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  ....حکومت اسالمی شکننده                  
  
  

منافع اخص اقتصادی و سياسی و نظامی این اوليگارشی هار و                       
  .پرمدعا قرارگيرد
  پوست اندازی

جدید،جمهوری اسالمی مختصات کمابيش متمایزی       در پوست اندازی     
نقش ولی فقيه بيش از        :  ازآن چه تاکنون داشته است پيدامی کند          

گذشته از رهبری جناح ها و باندها به رهبری یک باندمعين متمایل                    
روندی .شده وبه نوعی سلطنت فقيه و استبداد فردی نزدیک می شود           

والیت .  تنگ تر می کند     که ميدان تنفس مراجع تقليد و روحانيون را               
مطلقه در بسترجدید برای اعمال مطلقيت خویش نيازمند ابزارهای                 

ودر رأس آن ها افرادی       (کارگزارمانند احزاب فرمایشی، مجلس کارگزار      
و رئيس جمهور     )  مطيع همانند حداد عادل پدرزن فرزند خامنه ای               

ر حوزه  وکارگزاران مطيع د   )  ارقماش والیتی و یا علی الریجانی       (کارگزار
های دیگر وبطور کلی بوجود آوردن سلسه مراتب کارگزار والیت فقيه                

درمعنای "  خودی ها "تجدید سازماندهی حکومت اسالمی برمدار      .است
تنگ و اخص ادبيات سياسی اصول گرایان، هدف اليگارشی فوق                     

درحوزه اقتصادی خواهان نوعی سرمایه داری شبه دولتی و               .  است
 نه دولتی به معنای معمول آن است و            شبه خصوصی می باشند که     

دراقتصاد فوق مرزکيفی بين         .  نه خصوصی به معنای متعارفش            
خصوصی و عمومی وجود ندارد و وبا دوخته شدن کيسه پول این                       
هردوبه یکدیگرو پيوند تنگاتنگ آن ها، عمال عرصه عمومی درخدمت                 

" خودی"قرارگرفته و با سازمان دادن یک اقتصاد             "  خصوصی"عرصه   
دریک کالم می    .  دترین و فاسد ترین حالت ممکن متحقق می گردد            ب

کردن عرصه اقتصاد،سياست و فرهنگ هدف         "  خودی"توان گفت که      
اليگارشی فوق درعرصه     .  اصلی این حضرات را تشکيل می دهد              

سياست داخلی طرفدار سرکوب و انسدادکامل حتی به درجاتی برای            
ماعی مدافع جداسازی     ازنظر اجت  .  باندها و جناح های رقيب است          

و مقابله با فساد ازطریق بکارگری تنبيه و خشونت و            )  آپارتاید جنسی (
مقابله تمام عيار با شکل گيری و حضور جامعه مدنی و مستقل از                      

آن ها وجودیک جامعه عرفی و مدنی،پلوراليستی و                .  دولت است  
. مستقل از دولت را بزرگترین خطر متصور برای نظام می دانند                         

وداشتن رابطه عادی با آمریکا بوده و                ست خارجی مخالف    درسيا
و اساسا جایگاه  کنونی و آینده خود را                .خواهان اقتدار اتمی است     

درگرو ميليتاریزه کردن هرچه بيشتر فضای جامعه دانسته و البته همه              
این ها را با چاشنی  شعارهائی بشدت ریاکارانه دردفاع از عدالت                     

. ه خوشبختانه حنایش هيچ  رنگی ندارد         خواهی همراه می گرداند ک      
باین ترتيب صعود باند تماميت خواه ترو فاشيستی ترجمهوری                        
اسالمی، وتالش آن برای چيرگی  وفرادستی برسایر باندها و نيز                     

  . مقابله با آن،محتوای منازعات ومجادالت کنونی را تشکيل می دهد
  مواضع رفسنجانی

ی دریکسال اخير نشان می        درمقابل آن نگاهی به مواضع رفسنجان         
: دهد که او با برخی ازروندهای فوق به مخالفت برخاسته است                      

درحوزه اقتدار ولی فقيه با طرح شورای رهبری برآن است تا ميان                      
درحوزه اقتصادی   .  اقتدار ولی فقيه وروحانيت باالنسی بوجود آورد              

درحوزه .  خواهان ادامه و تکميل سياست تعدیل اقتصادی است                   
خارجی او مدافع عادی سازی رابطه با دولت آمریکا و خارج                سياست  

کردن چاشنی انفجاری بحران هسته ای و بطورکلی کنترل دامنه                    
ودرعرصه سياسی هم چون گذشته مخالف تؤسعه              .  بحران است  

سياسی و آزادی  بوده و به نوعی  تسامح کنترل شده اجتماعی                      
  .....باوردارد

ی و ناطق نوری به عنوان مشاوررهبر و         بی تردید همانطورکه خامنه ا    ...
مسئول کميته هم آهنگی اتئالف نيروهای خط امام ابراز داشته اند،                 
نفی حاکميت دوگانه و عدم اجازه بازگشت مجدد به آن و قبضه کامل                 
قدرت توسط اصول گرایان، خط راهنمای جناح تماميت گرا را تشکيل                 

 نظامی و تبليغی و       و باتوجه به تسلط آن ها براهرم های           .  می دهد 
نهادهائی چون بيت رهبری و مجلس و شورای نگهبان بعيد است که                
بخواهند کوچکترین سستی در راه پيمائی برای فتح قدرت به خود راه               

بدیهی است، درشرایطی که قراراست انتخابات به یک                      .  دهند
امرفرمایشی صرف تبدیل شود ودرچهارچوب توازن قوای موجود در درون          

اما درتحليل نهائی باید گفت      .   چربش نيروبه سود آنان است      حاکميت،
که فرجام روند فوق تابعی است از دامنه اعتراضات سایر باندهای                    

حاکميت بویژه دستگاه روحانيت به روند فوق ازیکسو و دامنه بحران                  
  ......های خارج از حاکميت ازسوی دیگر

  :مقاله مزبور با جمع بندی زیر به پایان می رسد
   تيجه گيرین

تشدید بحران موجودیت جمهوری اسالمی ضرورت یکدست شدن         -الف
و فشرده ترساختن اراده سياسی ومتمرکزترکردن دستگاه سرکوب را            

  .هموار ساخته است
فشرده سازی فوق نه ازطریق جذب و همگرائی باندها، نيروها و                 -ب

جناح های درونی جمهوری اسالمی بلکه ازطریق برآمد و سلطه یک                
اند دارای منافع مشخص سياسی،اقتصادی و نظامی با گرایشات                 ب

تماميت خواهانه ترو فاشيستی تربرسلسه مراتب اهرم قدرت واداره              
نظام به شيوه برگماری کارگزاران مطيع وخودی ازسوی بيت                           

  .صورت می گيرد) هم چون الگوی خالفت(رهبری
  وهمين مسأله موجب نگرانی بخشی از روحانيت وطيف های                   -ج

گوناگونی از نيروهای سياسی وفادار به حاکميت گردیده است که با                
عروج اوليگارشی فوق منافع سياسی و اقتصادی خود و آینده نظام را               

رفسنجانی بعنوان یکی از مهره های کليدی نظام و            .  درخطر می بيند  
اززمره معدود کسانی که دارای مصونيت آهنين است، به عنوان چتری             

  .ی این نيروها عمل می کندبرای گرد هم آئ
اشتباه است اگر فکر کنيم که هدف رفسنجانی فقط به آمدن                       -د

او حتی اگر   .  شخص خودش به روی صحنه انتخابات خالصه می شود           
به هردليل و ازجمله به دليل چانه زنی ها و بندو بست های پشت                     
پرده که ازخصوصيات بارز وی بشمار می رود، خود مستقيما وارد صحنه             

تخابات نشود پياده نظام و لشکریانش را برای سهم خواهی در فضای            ان
  . پس از خلغ ید کامل اصالح طلبان وارد صحنه نبرد سياسی خواهد کرد

رفسنجانی گرچه روی حمایت اصالح طلبان شکست خورده و                     -ه
ازقدرت رانده شده سرمایه گذاری کرده است، اما درميان مردم                       

ه عنوان متحد پایدار و مورد اعتماد جناح              ازپایگاهی برخوردارنبوده وب   
او فقط بر آنست تا صفوف به هم         .حاکم مهره سوخته ای بيش نيست      

ریخته اصالح طلبان حامی نظام را بصورت سياهی لشکر درخدمت                  
تأمين منافع باندی خویش بکارگرفته ونظام را ازگردنه های بحران                     

  )24.08.83-14.11.2004. عبوردهد
جامعه ما با انباشتگی شکاف های طبقاتی                 درجامعه ای چون         

ومعضالت عظيم اجتماعی، با نزدیک به سه دهه سيطره حکومت                   
اسالمی،فقط با داشتن عينيک مسلکی و طبقاتی ازنوع                               
نئوليبراليستی برچشم، می شد ومی شود مطالبات اقتصادی و                    

  .معيشتی مردم را نادیده انگاشت
ن وبخشی ازاپوزیسيون و      یکی از نکات مهمی که اخيرا اصالح طلبا             

دانشجویان تحکيم وحدت کشف کرده اند، اهميت نان و مطالبات                     
اجتماعی است که گویا غفلت ازآن مورد بهره برداری جناح حاکم                      

ولی درجامعه ای که درآن مطابق      .  واسباب شکست آن ها شده است      
 ميليون نفرباروزی    8 ميليون نفرزیرخطرفقرقرار دارند و         11آمار رسمی    

 و سه سنت زندگی می کنند، و روزانه مليون ها بيکارو خيابان                   سی
درآن می لولند، وحلبی های اطراف شهرهای بزرگ         ..  گرد وتن فروش و   

بسان یک غده سرطانی ازهرسو سرکشيده و کارگران هم درميتينگ              
و با این وجود      (ماه مه نشان دادند که چه نفرتی ازرفسنجانی دارند              

اقرارگرفتن درپشت وی چه هدیه گرانبهائی به        دیدیم که اصالح طلبان ب    
،آیا برای کشف اهميت نان نيازی،به        )جناح تماميت خواه تقدیم کردند      

بهره برداری جناح حاکم بود؟ بدون توجه به ماهيت برنامه های                         
نئوليبراليستی همه اصالح طلبان و هم چنين حاميان نئولييراليسم                 

نگرش، این گونه اذعان کردن      درصفوف اپوزیسيون ونقد همه جانبه این        
ها پشيزی ارزش نداشته و فقط مصرف موسمی برای توجيه شکست             

  .را دارد
گفتمان نان،آزادی  "طی یک سال گذشته درمقاالت متعددی تحت عنوان       

ونقد بيانيه  "  جنبش دانشجوئی درجستجوی گفتمان جدید     "و  "  وبرابری
د مختصات و    چهارتن ازرهبران تحکيم وحدت و نيزچندین مطلب درمور           

سيمای یک تحریم فعال، ودرباره ضرورت نقد چندوجهی شکست                   
اصالح طلبی وازجمله ازبعد تقابل آن با مطالبات معيشتی و اجتماعی              

        :مردم، چنين می خوانيم
 آن   یبه نقد سياس    ا   طلبی نباید تنه      درنقد شکست جنبش اصل      "

ادی و  این نقد باید هم زمان درهرسه بعد سياسی، اقتص              .  اکتفاکرد
واکنش مردم به روند موسوم به  تؤسعه                 .  اجتماعی صورت گيرد    

  تحریم  شوراهای اسالمی . باصطالح سياسی بسيار روشن است
   8  بقيه در صفحه                                                             
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  اکبر گنجی بی قيد و شرط بايد آزاد شود  
  
  

بر گنجی ، زندانی سياسی رژيم             روز از اعتصاب غذای اک           35
اکبر گنجی در وضعيت بسيار دشواری، بدون          .  اسالمی می گذرد   

هر گونه مدارا و درمانی در سلولهای اوين زندانی است و بقول                
وکيل مدافع وی ، حال اکبر به قدر وخيم شده است که حرف زدن                

زندانبانان حکومت اسالمی می         .  برای او دشوار شده است               
ر را به ُجرم ، افشاندن نور بر تاريک خانه اشباح، به              خواهند اکب 

نقش عاليجنابان سرخ پوش و خاکستری در                    –جرم افشای      
قتلهای سياسی ، به جرم دگر انديشيدن در سياهچالهای حکومتی           

  . بکشند
خبرگان آدمکش که در مستی پيروزی در انتصابات شورای                        

ا در اختيار     نگهبان ، تمامی قوای قضايی و مقننه و اجرايی ر                  
و مستی اين پيروزی ، زندانيان سياسی را هدف گرفته             گرفته اند 

و اکبر گنجی ، ناصر زرافشان و ديگر زندانيان سياسی را برای                
انتقام از مردم در زير شديدترين و بی رحمانه ترين و ضد                               

  .انسانی ترين قرار داده اند 
ه در اعتراض به اين جنايت آشکار دستگاه حکومتی است ک                       

اعتراض همه مردم آزاديخواه و نهادهای طرفدار حقوق انسانی             
سازمان کارگران انقالبی    .    عليه حاکمان اسالمی بلند شده است          

 راه کارگر ضمن هشدار به سران رژيم اسالمی به خاطر             –ايران  
جان و سالمتی اکبر گنجی و ديگر زندانيان اعتصابی در                      حفظ

م اسالمی رامسئول جان و        زندانهای اوين و رجايی شهر ، رژي           
سالمتی آنان ميداند و از همه نهادها و ارگانهای طرفدار حقوق                 
انسانی در ايران و جهان دعوت می کند تالشهای خود را برای                   

و شرط همه زندانيان سياسی تشديد کنند و نگذارند            آزادی بی قيد  
عالی جنابان سرخ پوش و خاکستری، برتو افکنان در تاريکخانه           

 و مدافعان حقوق خانواده های زندانيان سياسی و قربانيان           اشباح
قتلهای سياسی و ديگر زندانيان سياسی را قربانی مطامع                             

  .جنايتکارانه خويش نمايند
  

  زنده باد برابری– زنده باد آزادی                     
  

   راه کارگر–سازمان کارگران انقالبی ايران            
                                                                                           

                            13 -7-2005 
  

         
  

  

  ضرب و شتم صدها نفر در تظاهرات  
   ی براي آزادي اآبر گنج        

     
  به نقل از سايت شهروند                

  
اران نفر در خيابانهاي اطراف  تيرماه هز22روز سه شنبه 

. دانشگاه تهران براي آزادي اآبر گنجي به تظاهرات پرداختند
طبق اظهارات شاهدان عيني اين تجمع به شدت سرآوب 

 . شده است
در حالي آه بيش از يك ماه از آغاز اعتصاب غذاي اآبر گنجي 

ميگذرد و وضعيت سالمتي وي طبق اطالع خانواده او وارد 
ني شده است، گروههاي مختلف به حمايت از مرحله بحرا

خواسته هاي وي به تجمعي در مقابل دانشگاه تهران فراخوان 
داده بودند آه با مداخله نيروي انتظامي اين تجمع به ناآرامي و 

 . دستگيري تعدادي از شرآت آنندگان انجاميد
يكي از نزديكان اآبر گنجي آه خود در محل حضور داشته است 

 : را چنين بيان ميكندمشاهداتش 
تعداد زيادي شايد . قبل از ساعت پنج مقابل دانشگاه رسيدم

نزديك به صد نفر از اعضاي نيروي انتظامي در آنجا حضور 
تاآتيك آنها اين بود آه نگذارند جمعيت به يكديگر . داشتند
براي همين افراد در گروههاي مختلف با فاصله از . بپيوندد

او ادامه  . انهاي مجاور تجمع آرده بودنديكديگر در اطراف خياب
در جمع مقابل در اصلي دانشگاه شايد تعداد به : "ميدهد

اما هر از چند گاه حمله ميشد و . سيصد چهار صد نفر ميرسيد
 ." اين تعداد را نيز پراآنده آردند

اين شاهد عيني درباره اينكه خود شاهد حمله به چه آساني 
ه گروهي آه هاشم آقاجري در حمله ب: "بوده است ميگويد

 نفر يكدفعه به 30 تا 20. ميان آنها بود را خودم مشاهده آردم
آنها با باتوم به شدت افراد را آتك . آن بخش حمله آردند

دانشجويان دور آقاجري حلقه زدند تا او را از ضرب و . ميزدند
آنها در عين حال فرياد ميزدند آه استاد . شتم حفاظت آنند

جواناني آه در اطراف دآتر آقاجري بودند . را آتك نزنيددانشگاه 
 ." خودشان به شدت ضرب و شتم شدند

من آن : "وي درباره ي حضور لباس شخصي ها ميگويد
گروههاي معروف لباس شخصي را نديدم اما افرادي در لباس 

شخصي حضور داشتند آه ظاهرا متعلق به نيروي انتظامي 
ي انتظامي آسي را از ميان بودند، زيرا هنگامي آه نيرو

جمعيت خارج ميكرد آن شخصي پوش ها به سمت فرد 
خودم . دستگير شده ميرفتند و وي را بازخواست ميكردند

 ." شاهد بودم آه زير لباس بي سيم و دستبند حمل ميكنند
آنها برخالف :"او همچنين درباره نيروهاي انتظامي ميگويد

ون متعلقين به نيروي طبق قان. مقررات اتيكت اسم نداشتند
انتظامي در حين انجام وظيفه موظف به نصب اتيكت نام 

به همين دليل شما نميتوانستيد تشخيص بدهيد چه . هستند
يكي از اعضاي نيروي . آسي حمله ميكند و آتك ميزند

انتظامي آه قد بلندي داشت در آنار جمع ما آه دانشجويان، 
 داشتند با رآيك ترين زنان و مردان، پير و جوان در آن حضور

 ." کلمات به مردم فحاشي ميکرد
شاهد عيني آه نميخواست از وي نام برده شود، همچنين در 

آنها به شدت از حضور دوربين و خبرنگاران با :"ادامه گفت
در حالي آه من فكر ميكنم حضور . دوربين جلوگيري ميكردند

د زيرا دوربينهاي خبرگزاريها در مجموع به آرامش آمك ميكن
پليس در تمام آشورها تمايل به استفاده از خشونت دارد و 

 ."حضور دوربين ها مانع بزرگي براي آنها در اين آار است
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  ....ضرب و شتم               
 

يكي از فعاالن زن در رابطه با تجمع براي آزادي اآبر گنجي به 
ترافيك . ساعت پنج و بيست دقيقه به محل رسيدم:"ما گفت
تمام خيابانهاي منتهي به دانشگاه به .  سنگين بودخيلي

من نتوانستم :"اين فعال زن در ادامه گفت ." شدت شلوغ بود
به جلوي دانشگاه برسم از ميدان انقالب به سمت چهارراه 
ولي عصر نيروهاي انتظامي خيابان را سد آرده بودند و در 

آنچه من در آنجا . همانجا تجمع بزرگي شكل گرفته بود
شاهده آردم گروههايي از مردم بود آه در مجموع تعدادشان م

دوستاني آه از . به صدها و شايد  هزاران نفر ميرسيد
مثال آسي از . خيابانهاي اطراف ميآمدند نيز همين را ميگفتند

د و  فروردين خبر آورد آه تعداد زيادي در آنجا هستن12خيابان 
د حمله قرار گرفته انتظامي مور توسط صدها تن از افراد نيروي

اين فعال زن در پاسخ به اين سئوال آه آيا خود شاهد  ."اند
. ضرب و شتم وسيع بود: "ضرب و شتم آسي بوده است گفت

خودم . به سر و تن و پاي افراد ميزدند. به ناگهان حمله ميكردند
با . ديدم آه خانم شهال انتصاري و نجف رحيمي مضروب شدند

 از فعاالن اتحاد دمكراسي خواهان باتوم بر سر نجف رحيمي
وي درباره ي ضرب و  ." آوبيده بودند و سر او غرق در خون بود

مردها را بدون محابا ميزدند و باتوم به :"شتم چنين ادامه داد
اين زن فعال آه نميخواست نامش ." شكم خانمها فرو ميكردند

وقتي گروه بزرگي از نيروي :"ذآر شود در ادامه توضيح داد
 فروردين هجوم برد ديدم آه آقاي 12تظامي به تجمع خيابان ان

اآبر موسوي خوئيني همراه با يك سرهنگ نيروي انتظامي به 
گمان ميكنم ميخواستند جلوي ضرب و شتم . آن سمت رفتند

 ." مردم را تا آنجا آه ميتوانند بگيرند
نيروهاي ويژه سوار بر موتور و :"اين شاهد عيني همچنين گفت

 ."يفورم هاي سياه رنگ در اطراف حضور داشتنددر يون
اين فعال اجتماعي درباره حرآت مردم و عكس العمل شان در 

ما شعار :"مقابل ضرب و شتم و حمله نيروي انتظامي گفت
آزادي گنجي و زنداني سياسي را سر ميداديم آنها حمله 

" هو"ميكردند، وقتي آسي را آتك ميزدند مردم آنها را 
تي ميخواستند آسي را با خود ببرند مردم از وق. ميكردند

 ." انتقال فرد ممانعت ميكردند
ديدم پيرمردي آه سر و وضع آارگري داشت :"او همچنين گفت

داد  ميزد و شعارهاي ضد ديكتاتوري ميداد يكي از پليس ها 
بعد . چنان به پاي او ضربه اي زد آه فريادش به آسمان رفت

تي صدايش درميآمد عليه آقاي بلند شد و در حالي آه به سخ
 ." خامنه اي شعار داد

اين خانم همچنين گفت آه طبق مشاهدات او در تجمع از زن و 
 . مرد و از هر سني حضور داشتند

معصومه شفيعي همسر اآبر گنجي درباره آخرين وضعيت اآبر 
 : گنجي و تظاهرات مقابل دانشگاه به شهروند گفت

 55وزن او به .  مالقات کنمديروز توانستم اآبر گنجي را"
 31امروز . تنفس او دشوارتر شده است. آيلوگرم رسيده است

روز از اعتصاب غذاي او ميگذرد و عمال در اين مدت از مصرف 
وضع سالمتي او به شدت . دارو نيز خودداري آرده است

من نگران سالمتي همسر و پدر دو فرزندم . بحراني است
 ." هستم

 درباره تظاهرات مقابل دانشگاه آه به خانم معصومه شفيعي
 : حمايت از اآبر گنجي برگزار شده بود چنين توضيح داد

من حدود ساعت پنج به اتفاق فرزندانم در مقابل دانشگاه "
تعداد زيادي از دانشجويان در ضلع غربي و شرقي در آنار . بودم

نيروي انتظامي از . نرده هاي دانشگاه تجمع آرده بودند
افراد زيادي در . افراد به يكديگر جلوگيري ميكردندپيوستن 

.  آذر، قدس و فخر رازي جمع بودند16 فروردين، 12خيابانهای 

فراخوان براي مقابل در اصلي دانشگاه صادر شده بود اما اين 
به نظر ميآمد . محل عمال در تصرف نيروي انتظامي قرار داشت

دانشگاه تشكيل افراد منتظر بودند تا هسته اي در مقابل در 
شود تا آنها به آن بپيوندند دقايقي پس از حضور ما در آنجا، 

بخشي از افراد توانستند خودشان را به ما برسانند و جمعي 
اجتماع آنندگان عكسها و .  نفري تشكيل شد400 تا 300

پالآاردهايي را باال بردند و در حمايت از اآبر گنجي و زندانيان 
همين هنگام نيروي انتظامي به در . سياسي شعار دادند
به افراد نيروي انتظامي هر لحظه افزوده . تجمع ما حمله آرد

آنها با حمله ي خود تالش آردند جمع را در آنجا متفرق . ميشد
 . آنند و به خيابانهاي اطراف دانشگاه عقب برانند

برخورد نيروي . جمعيت زيادي در خيابانها حضور داشت"
ضربات را فرود  ميآوردند و . نه بودانتظامي به شدت خصما

برايشان فرق نميكرد آه به سر و صورت افراد ميزنند يا به آمر 
 . و پا و چشم آنها ميكوبند

تعداد ديگري از دوستان آه در گروه ديگري آمي دورتر از محل "
ما اجتماع آرده بودند برايم خبر آوردند آه نيروي انتظامي آجر 

 ." سمت مردم پرتاب ميكندبه محل آورده و آجر به 
همسر اآبر گنجي اين روزنامه نگار زنداني پس از يك وقفه 
آوتاه ادامه داد آه پيغامي به دست او رسيده است آه بر 

مبني آن آقاي اآبر موسوي خوئيني و يكي ديگر از نمايندگان 
 . دوره هاي پيشين مجلس در مقابل دانشگاه دستگير شده اند

تعدادي از شخصيتها از جمله آقاي هاشم : "او در ادامه گفت
آقاجري در مقابل دانشگاه حضور داشت و من خود شاهد بودم 

آه نيروي انتظامي به سمت گروهي آه او را در ميان خود 
داشت حمله آرد اما دانشجويان با سپر آردن خودشان مانع از 

صحنه ها بسيار زننده و دلخراش . ضرب و شتم وي شدند
 18اموران فرقي نميكرد آه ضربه را به يك فرد براي م. بودند

 ." ساله ميزنند يا يك پيرزن و يا پيرمرد
معصومه شفيعي درباره ي احتمال صدور دستور آزادي وي 

ببينيد تا آنجا آه به ما : "توسط مسئوالن قوه قضاييه گفت
مربوط ميشود ما تمام تالشهاي خود را آرده ايم و تمام 

آنچه به مسائل سياسي . موده ايممسيرهاي قانوني را پي
بازميگردد براي من در تقدم نيست من آزادي همسر بيمارم را 

 سال است آه فرزندان من از موهبت 5بيش از . طلب ميكنم
من آانون گرم خانواده خود را براي . داشتن پدر محروم هستند

گنجي بي هيچ گناهي در زندان به سر . بچه هايم ميخواهم
 . بايد به اين وضع خاتمه دهندميبرد و آنها 

ما تمام مسيرهاي قانوني را پيموده ايم حتي االن هم "
مذاآراتي صورت ميگيرد اما از آنجا آه آنها هميشه خلف وعده 

از يك . عمل آرده اند گنجي به قولهاي آنها اعتماد نميكند
سوي آنها ميخواهند آه اآبر گنجي به اعتصاب غذاي خود پايان 

.  گام مثبتي برنميدارد و جلب اعتماد نميكننددهد اما هيچ
يعني آن طرف نشان داده است آه نميخواهد به حداقل 

خواسته هاي قانوني يك زنداني سياسي تسليم شود اين 
خواسته ها هيچ چيز بيش از انجام وظايف قانوني قوه قضائيه و 

 ."مسئوالن نيست
ي گنجي معصومه شفيعي درباره اينكه آيا در صورت عدم آزاد

آميته ي پيگيري آزادي اآبر گنجي دوباره به تجمع فراخوان 
چيزي تحت نام آميته پيگيري آزادي اآبر :"خواهد داد،  گفت

گنجي تا به حال تشكيل نشده است اما به اين دليل آه آزادي 
اآبر گنجي تا به حال از طرق قانوني محقق نشده است ما 

 در آينده نيز اگر مجبور مجبور به اقدام به فراخوان شده ايم و
  ."شويم احتمال فراخوان مجدد وجود دارد

  
  

   ---------------------------------------------------------   
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  ادامه از صفحه يک 
   

   ...تروريسم با آرمان های          
  
  
سياست های تجاوزگرانه ی امپرياليستی در سراسر جهان و امروزه                

/  عراق، تحت لوای هژمونِی قدرت عظيم اقتصادی                   در افغانستان و     
نظامی که از طرف حکومت گران امريکا و طيف های ديگر سرمايه                     
های بين المللی کنترل می شود، سرکوب جنبش های آزاديبخش و به                   
ويژه جنبش خلق فلسطين از طرف رژيم تروريستی و اشغالگر                                

ی در اکثريت    اسراييل، ادامه حيات حکومت های ارتچاعی و غيرمردم            
جوامع توسعه يابنده، به ويژه، در خاورميانه و از جمله رژيم                                    
سرکوبگر جمهوری اسالمی، تنها بخشی از واقعيات تلخ در جهان                        

در چند دهه ی گذشته در مبارزه ی مابين اکثريت                .    امروز می باشند   
توده های مردم و به خصوص طبقات و اقشار کارگری و زحمتکش و                  

سی آن ها در يک طرف و سرمايه های جهانی، و                    سازمان های سيا    
نهادهای پشتيبان آن يعنی دول امپرياليستی و رژيم های ارتجاعی محلی 
در طرف ديگر، انديشه ها و تشکل های عقب گرا و  ارتجاعی ديگری                  
نيز پديدار شده اند که برای جنبش آزادی خواِه سوسياليستی برخورد                 

. اسی آن ها ضرورت حياتی دارد       جدی به نظرگاه ها و حرکت های سي           
تجربيات تاريخی نشان داده اند که عدم توجه به لزوم موضع گيری                        
های دقيق در رابطه با اين جريانات ضد آزادی و ضد مدرنيته و نبود                     
تحليل ها و نگرش های مشخص از شعارها و عمل کردهای آن ها که                    

 امپرياليستی  به بهانه ی اهتزاز پرچم مقاومت و قيام عليه قدرت های                
غربی، ارزش های حياتی انسانی را لگدمال می کنند، نه فقط به اهداف               
آزادی خواهانه و عدالت جويانه سوسياليستی کمک نمی کند بلکه به                  
انحراف کشاندن و تلف کردن انرژی های معطوف به اهداف حق طلبانه             
. ی جنبش های برابری طلب و دمکراتيک جهانی نيز منجر می گردد                   

ی جنبش چپ آزادی خواه، چگونگی برخورد آن به حادثه ی بمب                   برا
، به مثابه ی يک معيار تعيين         2005 ژوئن،    7گذاری در لندن در روز        

کننده، مرزهای بين مدافعان آزادی، عدالت، الئيتيسيته و استثمارزدايی           
در يک طرف و طرفداران بازگشت به حکومت ارتجاع، وحشت، اختناق         

اگر، آنگونه که جريانات       .    ر را مشخص می کند        و استثمار عريان ت      
وابسته به القاعده ادعا می کنند و در چند روز اخير مدارکی از شرکت                  
چند انگليسِی بنيادگرای پاکستانی االصل به دست آمده است، بم گذاری              
در قطارها و اتوبوس مسافربری در لندن همانند انفجار بمب در اماکن                

برای اين  "  مبارزه"، يکی از روش های          متراکم از جمعيت در عراق       
افراد و گروه ها عليه نظامی گری و اشغال گری امپرياليستی می باشد،              
می بايد که به صراحت با محکوم نمودن اين شيوه از فعاليت سياسی و                
در جهت افشاگری از حامالن آن، يعنی جريانات تروريستی بنيادگرا و                 

البان و صدام، پا به پای ادامه             حاميان رژيم های جنايت کار مانند ط            
مبارزه عليه سياست های ضدمردمی امپرياليسم آمريکا و رژيم های                  

معنويات عميق آزادی خواهانه و برابری طلب        .  همکار آن، اقدام نماييم    
در جنبش سوسياليستی ارزشمندتر از اين هستند که آن ها را از ترکيب              

مبارزه "طرف مدعيان    مطالبات عقب گرا وشيوه های وحشيانه که از             
مبارزه برای هدف نهايی    .  دامن زده می شوند جدا نکنيم     "  با امپرياليسم 

يعنی برچيدن مناسبات سرمايه داری، از مبارزه برای آزادی های                         
سياسی، حقوق دمکراتيک، الئيتسيته و ارزش های مدرن پلوراليستی             

  .ناپذير استئی جدا
   و غيراستثماریپيش به سوی جامعه ای آزاد، غيراستبدادی

  
  2005 جوالی 15                                     

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  *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   
 
پ کارگریسايت اتحاد چ  

                                                    
www.etehadchap.com 

   
 سايت راديو صدای کارگران ايران      

       
      www.sedayekargaran.com  

 
مشخص"  ديدگاه  "  مقاالتی که با کد     :  توجه  

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان
 .نيستند 
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  ادامه از صفحه یک 
  

  
  ....   جنگ بوش در عراق            

  
  

بنا به گزارشی که از طرف دکتر حاتم علوانی رئيس حقوق                  
بشر در عراق انتشار یافته، از ابتدای تهاجم آمریکا به عراق تا               

 درصد زنان و     55هزار نفر کشته شده که از اینان              128کنون  
این اطالعات در نتيجه تحقيقات مستقيم و در        .  کودکان هستند   

ارتباط با خانواده ها، بيمارستانها و موسئسات معتبر انجام                 
  . این سوغات دموکراسی آمریکا برای نوع بشر. گرفته است 

  مترجم    -------------------------------------------  
همچنانکه ميدانيم بوش بيش از رئيس جمهور شدن در گفتاری          
که با یکی از دوستانش داشته است اسرار ميورزیده که بر                  
عکس نظر پدر خود باید صدام حسين را از کار بر کنار نماید و                  

اما اکنون و با وزیدن بادهای مخالف و            .  اینچنين نيز عمل کرد    
نتيجه رسيده که نباید اینهمه        اینکه غالب مردم آمریکا باین          

خسارت برای این جنگ متحمل شد، لذا وقت آن رسيده تا                   
  .بکارهای بوش و نتایجش نظری بيفکنيم 

ارتش آمریکا خواستار پيروزی سریع در جنگ عراق و اشغال آن            
کشور بود که موفق نگردید و اکنون پس از گذشت دو سال                   

. شم انداز نيست    مقاومت آنچنان است که امکان پيروزی در چ        
بوش .  در حقيقت باید گفت که پيروزی با مرور زمان مرده است            

ادعا می کند که ميخواهد ارتشی را در عراق بوجود آورد تا قادر             
باشد در برابر مقاومت پایداری کند ، اما این کار شدنی نيست              
و به شهادت ژنرالهای آمریکائی در عراق اینکار به سالهای                  

دونالد .  ياز دارد و تازه آنهم نامعلوم است               بسيار طوالنی ن    
رامسفلد معتقد است که ایجاد ارتشی که بتواند در برابر                    

 سال وقت نياز دارد و        12مقاومت در عراق ایستادگی کند به         
تازه بعد از آنهم بدون کمک ارتش آمریکا قادر نخواهد بود به                   

 تا کنون حتی یک واحد کوچک هم از          .  حيات خود ادامه دهد       
ارتش نوین عراق نتوانسته در برابر مقاومت پایداری کند و بنظر            

اکنون ميشود   .  ميرسد که فکر پایداری بگوش آنان نميرود              
بوضوح دید که مربيان آمریکائی کامًال آمادگی آموزش را دارند و            

اما سربازان عراقی تنها    .  وظيفه خود را بدرستی انجام ميدهند       
ش وارد ميشوند ، آنان حقوق را        بخاطر گرفتن حقوق به این ارت      

از آمریکا ميگيرند اّما بطور ّجدی وارد جنگ با مقاومت نميشوند             
بنا به گزارش خبرنگارانی که در منطقه گرین زون با سربازان              .  

بسربرده اند آنان به هنگام استراحت سرودهای ضد آمریکائی           
ی زمزمه ميکنند البته این به هنگامی بوده که مربيان آمریکای              

تا کنون کمتر کسی توانسته ميان              .  حضور نداشته اند         
سربازانی که آمریکا آموزش ميدهد و نيروهای مقاومت فرق               
چندانی قائل شود ، عليرغم که نيرو مقاومت آموزشهای الزم             
را ندیده و امکانات الزم را ندارند، اما بنا باعتراف مسئوالن                     

آنان نه  .  ميکنند  آمریکائی آنان بسيار عالی مبارزه و مقاومت           
برای پول بلکه بنا به اعتقادات ملی گرایی، کرامت انسانی                 
خود و اعتقادات اسالمی به نيروهای مقاومت پيوسته اند و در             

یکی از مستشاران آمریکا در     .  این مسئله جای شکی نيست       
مورد سرکوب مقاومت بلحاظ تاریخی اظهار ميدارد که ميان                

نچه که در زمان استعمارگر          آنچه که در عراق ميگذرد و آ              
در .  انگلستان در مالزی و کنيا پيش آمد فرق بسيار است                   

مالزی نيروهای ماالوی بعلت ارتباط با چينيها نتوانستند از                  
پشتبانی اکثریت مردم مالزی برخوردار شوند و یا در کنيا قبائل             
مائو مائو از امکان دسترسی به اسلحه مدرن محروم بودند و               

ست که با عراق کامًال متفاوت است ، مقاومت در            این چيزی ا  
  .عراق با هم آنچه در گذشته انجام گرفته کامًال متفاوت است 

بوش خواست تا در عراق دولتی قدرتمند و هم پيمان با آمریکا              
بوجود آورد تا بتواند کشور عراق را هم بدرستی اداره کند، اّما               

وز زمان درازی در پيش     هن.  تا کنون این امر اتفاق نيفتاده  است         
است تا دولت فعلی در عراق بتواند در سه زمينه توانمندی،                

را با ثبات   "  آمریکا"  اداره کشور و هم پيمانی مورد اعتماد برای          
در مورد نيروی نظامی که باید گفت این دولت فاقد              .  برساند  
در مورد اداره کشور باید گفت که عراق بيشتر از تمام            .  آنست  

خاور ميانه متخّصص داشته که بعضی از آنان در               کشورهای  
زمان صدام کشور را رها کردند و بسياری از آنان در زمان فعلی              
بتوسط گروههای مافيائی ترور شدند و هم اکنون بخشی نيز             

در مورد زنان    .  برای رهائی جان خود کشور را ترک می کنند              
نند، اما  باید گفت که بخشی از زنان بعلت ناامنی در خانه ميما           

بطور گسترده تر باید گفت که بعلت وجود بنياد گرائی                          
  . اسالميون حاکم از خانه بيرون نميآیند

در مورد هم پيمانی مطمئن بودن برای آمریکا باید گفت که                   
حتی کوند اليزا رایس خود نيز بخوبی ميداند که این دولت                    
 بسيار ضعيف تر از آن است که بتواند هم پيمان برای آمریکا                 

علت اول اینکه با نبود یک دولت قدرتمند مردم مجبورند           .  باشد  
با .  رنق و فتق امور خود را با جریانات مذهبی تنظيم کنند                    

ضعف دولت و ارتش زمينه تنها برای گروههای حزبی و                        
دوم اینکه . ميليشاهای متعلق به جریانات مختلف فراهم است        

کشور و آینده آن    هيچگونه برنامه ای در سطح ملی برای اداره          
وجود ندارد ، برنامه های موجود هيچکدام حتی در سطح                    

سوم اینکه بوش اميدوار بود که بتواند یک        .  ليبرالی هم نيست    
اعتبار واحد جهانی کسب کند، اّما اکنون که قطبهای مختلف              
قدرت درجهان وجود دارد این آرزو به سراب تبدیل شده است ،             

شما "  ارد و بقول یک روزنامه نگار        اعتبار آمریکا سير نزولی د      
ميتوانيد دیک چينی را داشته باشيد که هر چه دلش ميخواهد            
بگوید، اّما مردم باید باور کنند که امروز ایاالت متحده آمریکا                   
قویتر از دیروز است ، اّما جهانيان بر اساس درک خود قضاوت                

اخيرًا آقای بوش همچون یک روستائی ساده نگر            ."  می کنند 
آرزو کرد که بزودی آمریکا بهشت برین خواهد شد و مردم                    
آمریکا دو باره خواهند توانست به ثروت و آسایش بيشتر دست           
یافته و همچون روستاهای کوچک قرن گذشته که بطور جمعی          
مردم به کليسا ميرفتند اینبار نيز خانواده های مسيحی به                  

اّما   .  کليسا رفته و خطاهای گذشته را به فرموشی سپارند             
باید گفت که اکنون در آمریکا یک جنگ فرهنگی اصلی را از سر             
. ميگذراند که ممکن است تا دهه آینده تبدیل به خشونت گردد           

هيجگاه تا کنون جامعه آمریکا تا این ّحد دچار دو دستگی نبوده             
، در حقيقت ميتوان گفت که جامعه آمریکا از پس از پایان جنگ              

. ر همان فرهنگ دوران جنگ ميشود        داخلی اکنون بنوعی دچا   
  . البته باید گفت که اینبار نه مهزله بلکه بسيار ّجدی است 

با چشم اندازی به گذشته ميتوان متوجه شد که ریچارد                     
نيکسون جنایتکاری هشيار بود، وی جنگ ویتنام را                            

با وجود این   .  سازماندهی کرد اّما وی شروع کننده جنگ نبود          
ستادانه ای بود که در مورد شکست          سنوط وی بعلت حيله ا      

آیا جورج بوش از کار خود بر کنار              .  جنگ ویتنام بکار گرفت        
اّما حيله گری بزرگی که او        .  ميشود ؟ امری است قابل شک       

) چنين فریبکار (  بکار برد بسيار بزرگتر از توطئه ای است که               
تاریخ و ملت آمریکا قضاوت بسيار           .  دیک چينی انجام داد         

  . مورد آنان خواهند داشت شدیدی در 
در شرایط فعلی عراقيها و آمریکائيها هر روز کشته و معلول                  

  .ميشوند و اميد هم نميرود چيز مناسبی از ميان آن بدر آید
  

  جوالی 16                                    
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  3ادامه از صفحه 
  
  

  ....حکومت اسالمی شکننده                   
  
  
  70شهر وروستا وبویژه تحریم انتخابات هفتم درکالن شهرها توسط                

اما نقد این     .  شهروندان نمی تواند ازدیدگان کسی پوشيده بماند             
. گفتمان درعرصه های اقتصادی و اجتماعی غالبا مغفول می ماند                  

دخاتمی اخيرا درسخنانی موفقيت عرصه اقتصادی را بيش از                  محم
عرصه سياسی دانسته و ازسوی دستياران وی با مباهات گفته می               

 باندازه ده سال دورا ن قبلی باصطالح            82شود که تنها درطی سال         
اما آیا این باصطالح تؤسعه          .  خصوصی سازی صورت گرفته است         

دی بيکاری و خانه خرابی     اقتصادی و خصوصی سازی بجز افزایش تصاع      
ميليون ها تن، حذف خدمات و تأمين های اجتماعی، گسترش                        
تصاعدی فساد و غارت و حتی تقویت و تحکيم مواضع مافيای اقتصادی              
و باندهای تحت کنترل جناح موسوم به اقتدارگرایان حاصلی داشته                 
است؟ تا آن جاکه به نظر وواکنش مردم و انبوه زحمتکشان نسبت به                

 روند مربوط می شود آنان به عریان ترین وجهی ازطریق اعتراضات               این
  ارزیابی و    -که ازدید هيچ کس نمی تواند پنها ن بماند          –پردامنه ومداوم 

اعتراضات .  واکنش خود را نسبت به روند فوق نشان داده اند                         
روبگسترش قاطبه کارگران و معلمان و پرستاران وحتی خود دانش                  

دربعد اجتماعی درطی   .  ل صحت ادعای فوق است    ازجمله دالی ...جویان  
ساليان اخير تشدید ستم و آپارتاید جنسی و گسترش بی سابقه                   
تجارت و داد وستد جنسی، افزایش بی سابقه کودکان خيابانی و                    
دامنه اعتياد، رویکرد گسترده به  فروش اعضاء و جوارح اندام خود برای               

هبی براقليت ها ی       مذ -گذران زندگی و باألخره تشدید ستم ملی           
  . قومی اززمره نشانه های وخامت روزافزون وضعيت اجتماعی است

بنابراین در گفتمان جدید درکنارمقوالتی چون جمهوریت،                  
درخواست حکومت عرفی مبتنی برجدائی دین ازدولت وطرح           

مطالبات اقتصادی و اجتماعی نيز به همان       ه  آزادی الزم است ب   
ن طرح مطالبات اجتماعی و اقتصادی        بدو.  اندازه اهميت داده شود    

مردم، سخن گفتن از نقد گفتمان شکست خورده هنوز یک نقد نيم بند              
ویک جانبه بوده و نمی توان ازطریق بسيج جبنش های اجتماعی و                   
پيوند با آن ها، مقوالت معطوف به دمکراسی و آزادی را ازفضا های                     

حزاب و گروهای    باصطالح گل خانه ای و ازميان نخبگان و محدوده  ا                 
رسمی موجود درعرصه سياست به متن جامعه و بسوی اعماق سوق            

  "18.4.8-8.07.2004درنقد بيانه چهارتن ازدانشجویان. داد
  :چنين آمده" گفتمان نان آزادی وبرابری"در
دوتفاوت عمده این گفتمان را ازسایرگفتمان ها متمایز می                            "

خصلت عمده وترکيبی    نخست طرح توأمان نان و آزادی به مثابه              :کند
که بخودی خود هم این گفتمان را          .مطالباتی کنونی -جنبش دمکراتيک 

ازگفتمان حاکم که درشکل مسخ شده وجدا ازهم توسط دوجناح رقيب            
و "  آزادی"برای نفی      "  عدالت("وبرای کوبيدن یکی توسط دیگری          

وهم با گفتمان اپوزیسيون    .متمایز می کند  ")  عدالت"برای نفی   "  آزادی"
" آزادی"ا شبه اپوزیسيون ليبرالی ویا نئوليبرالی که با تقدم                         وی

برنان،پيامشان به مردمی که اکثریت بزرگی ازآنان در زیرخط فقرو                     
گرسنگی زندگی ميکنند اینست که فعال نباید به فکرپرکردن شکمشان           

! است"  آزادی"وبخاطر داشته باشند که آالن فقط زمان کسب           !  باشند
ين مشخصه این شعار درعينيت تجزیه                  پس اول   .  ونه چيزدیگر   

  ...."ناپذیرمطالبه نان و آزادی ازیکدیگر است 
اگر درنظر بگيریم که بنيان تداوم جمهوری اسالمی همواره برایجاد              "...

تقابل مصنوعی بين نان و آزادی استواربوده است و درست به همين                 
 پس بهم پيوستن دوشاخه      ....دليل نه نانی حاصل آمد و نه آزادی              

اصلی این رود خانه منقسم شده را باید نقطه نوینی بر فائق آمدن به                 
.  افسون دوگانگی آزادی و نان توسط طبقه حاکم سياسی  بشمار آورد            

11.03-21.11.83"    
آیا منفوربون رفسنجانی درنزدمردم وزحمتکشان به عنوان نماد قدرت و            

  ثروت برکسی ناشناخته بود؟ 
خاباتی رفسنجانی درمقاله ای تحت عنوان        درپی برهم زدن ميتينگ انت     
  :  چنين می خوانيم18.4.83-8.07.2004برآمد اول ماه مه درایران

درواقع رفسنجانی ازترس سيلی خوردن مجدد ازسوی                           "....
مردم،عالرغم تمایل آشکارش برای حضور درصحنه ، ورودخود به صحنه            

حی کرده است، تا    انتخاباتی را بسيارمحتاط آميز، خزنده و گام بگام طرا        

هم به خيال خود باقراردادن مردم دربرابرباصطالح گزینه بين بدوبدتر بين            
خودو جناح هارترازخود، ازحساسيت مردم نسبت به حضورخود بکاهد و           
هم با تست افکارعمومی و واکنش مردم تصميم نهائی و قطعی خود               

گرانی با وجود چنين ن      .  برای حضور درصحنه انتخابات را اعالم دارد            
محسوس  و حضوراحتياط آميزش، اما نه او ونه شاید هرکس دیگری                 

او .ازسوی کارگران نواخته شود    هرگز تصورنمی کرد که نخستين سيلی     
دروجود  به سابقه قبلی، روزنامه نگاران و فعالين سياسی را مقصر                

اما شوک اول   ....  آمدن فضای ملهتب سياسی عليه خودعنوان می کرد       
د که این کارگران هستند که درصف مقدم توده های              ماه مه نشان دا    

کارگران نه فقط او را نماد نظام جمهوری              .  مخالف  باوی قرار دارند       
اسالمی وشریک قدرت حاکم و سلطه روحانيت ونماینده جيب های                
گشاد آقازاده ها می دانند،بلکه عالوه برآن او را بدرستی تجسم تعدیل             

او هم چنين   .  و گرانی می دانند    ساختاری، خصوصی سازی و بيکاری       
  . "نماد سرکوب آزادی و اقتدار نظام بشمار می رود

-16.05.05"(انتخابات و ضرورت یک جنبش تحریم فعال                 "درمقاله   
  :می خوانيم) 26.02.84

 ازطریق خنثی کردن و شکست دادن کليه طرفندهای رژیم برای            -الف"
انتخابات کشاندن بخش های مترلزل وآسيب پذیرمردم به صحنه                     

ونيزافشاء وخنثی کردن تالش های کليه نيروهای شبه اپوزیسيون که             
بعنوان تحریم شکنان درخدمت هدف های سياسی رژیم قرار می                   

  .گيرند
ازطریق صدور اطالعيه ها و قطعنامه ها وتشکيل اجتماعات ازسوی           -ب

نيروهای گوناگون دمکراسی اعم از مزدو حقوق                                            
... ان،روشنفکران، مليت های تحت ستم و      بگيران،زنان،دانشجویان،جوان

این قطعنامه ها واطالعيه ها می توانند بطور اخص رابطه مطالبات                    
عمده هرالیه اجتماعی را با ضرورت تحریم پيوند بزنندو درعين حال به                
موازات آن بصورت اقدامات هماهنگ شده حول اشتراکات خود به                     

  . اطالعيه ها و اقدامات مشترک مبادرت کنند
 افشاء ماهيت مشترک برنامه های نئوليبراليستی رژیم و کاندیداها           -ج

و مخالفت با هرگونه مداخله خارجی ازدیگر مطالباتی است که می                 
تواند درمشخص کردن سيمای واقعی یک جنبش تحریم فعال و                       

  .  .....مطالباتی مؤثرباشد
ک  باتوجه به افزایش نشانه های ی        19.04.84-09.06.05سپس درتاریخ   

تقلب سازمان یافته افشاء تمامی تمهيدات رژیم برای تقلب                            
سازمانيافته نيزبه یکی ازمحورهای یک جنبش تحریم فعال اضافه                    

تنها یک جنبش تحریم فعال،یعنی تحریمی که اوالدامنه صفوف              :"شد
خود را هرچه بيشتر فراگيرسازد و رژیم را در اوج انزوا والجرم                             

 تمامی شگردهای تحریم شکنان را           وثانيا.شکنندگی خود قرار دهد      
برای درهم ریختن صفوف جنبش تحریم و هم چنين تمامی تمهيداتی              
را که رژیم برای تقلب سازمان یافته درانتخابات واز جمله در پای                         

  ....و ثالثا .صندوق های رأی تدارک دیده است رسواسازد
ات بنابراین روشن است که پيوند بين آزادی و نان وبطورکلی مطالب                   

اجتماعی ودرهمان حال افشاء سياست نوليبرالی وتدارک سازمان                
یافته تقلب درنزد الاقل بخشی ازاپوزیسيون رادیکال ازمهم ترین پایه                

  .                      های یک تحریم فعال بشمار می رفت
که درباره افشاء شگردهای      "  دوراول نمایشنانه "ازبررسی ونقل قول      

است بدليل طوالنی شدن مطلب می گذریم        "  اباتانتخ"رژیم دردوراول   
به :پرده دوم نمایشنامه  و به آخرین مطلب ازاین دست تحت عنوان            

  . می رسيم05.06.24درتاریخ  مرگ بگيرتا به تب راضی بشه 
 هدف نوشته فوق نقددالیل توجيهی و افشاء اقدامات تحریم شکنان               

ت عنوان مقابله    برای کشاندن مردم به صحنه انتخابات دردوردوم تح            
باصدای پای فاشيسم بود ودرهمين رابطه سه دليل توجيهی آن ها                 

  :درنقدسومين آن ها چنين می خوانيم. مورد نقد قرارگرفت
وحال آن  .سوم آن که مردم را ازیکدست شدن حکومت می ترسانند              "

که همان طورکه تجربه نشان داد اوال جنبش تحریم و تنها گذاشتن                    
تا آن  .   تضادها و تنش های درونی رژیم می شود           رژیم موجب افزایش  

جا که مجبورمی شود پوستين وارونه پوشيده وبا تغيير ظاهری گفتمان            
ودادن وعده و وعيدهای بی شماروبرانگيختن توقعات غيرقابل تحقق،              

ثانيا اگرهرآینه رژیم حداقل      .  بنيان های هستی خود را سست کند           
به مارگيری نام احمدی نژاد را         عقالنيت را ازدست بدهد و ازدرون جع         

بيرون بکشد، بی تردید درشرایط کنونی خود را دربرابرشدیدترین بحران            
های درونی و بين المللی قرارمی دهد که حاصلی جزتشدید بحران                 

فرق رفسنجانی و احمدی نژاد          .  موجودیت آن نخواهد داشت       
 آنست که رژیم دروجود رفسنجانی به منافع عمومی 
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ترودرازمدت ترخود می اندیشد و درقامت احمدی نژاد به منافع           
بنابراین باید باین حضرات گفت که       .  کوتاه مدت تروباندی ترخود   

نگران نشوید و بگذارید رژیم با ارتکاب چنين حماقتی خود                    
اگرحتی قراراست ازرژیم  امتيازی واقعی           .  تاوانش را بدهد    

 و مردم گرفته شود،فقط وفقط ازطریق تنها                  بسود آزادی  
خلوت کردن وترک کردن سالن       .  گذاشتن آن حاصل شدنی است      

یک نمایش رسوا ومسخره مؤثرترین شيوه به شکست کشاندن آن                 
سالن نمایش را چنان خلوت کنيم که باقی ماندگان           .  نمایشنامه است 

  "05.06.24.        درآن برای هميشه رسوای عام و خاص شوند
اکنون که نمایشنامه پایان یافته، روشن ترشده که طراحان رژیم                      

برنامه حداقل آنان   .  ازهمان ابتداء دارای یک برنامه حداقل و حداکثربودند        
کل .کاناليزه کردن منازعات  بين کاندید بيت رهبری و رفسنجانی بود                

تدوین شده  "اصول گرائی اصالح طلبانه     "این پروژه تحت عنوان راهبرد       
رنامه حداکثرآن ها نيز قبضه قدرت توسط بيت رهبری وباند اصول               ب.بود

  . گرایان بود
با یکسان تلقی کردن    "  اصول گرایان "نتيجه انتخابات نشان می دهد که       

منافع اخص خود با منافع اعم نظام،منافع باندی خود را تحت عنوان                    
استقرارحکومت والئی ورئيس جمهور والئی برمنافع درازمدت ترنظام             

ازآن جاکه نفس یک      .  درنظرگرفتن منافع رقبای خود ترجيح داده اند          و
چنين بازگشت قهقرائی درجهت تشدید نابهنگامی رژیم و درتضاد با                
روندهای داخلی و بين المللی است، الجرم دارای پی آمدهای زیادی              

مختصات عمومی وضعيت را می توان درمؤلفه زیرین                         .  است
  :جستجوکرد

قبل ازهرچيز نشان دهنده فرادستی آن              "  تانتخابا" حاصل      -الف
نيروهائی است که درطی سال های گذشته گام بگام و                                 
سنگربسنگردرتالش خسنگی ناپذیر برای استقرارحکومت اسالمی             
بجای جمهوری اسالمی یا آن چه که خود تحت عنوان همه قدرت                      

اکنون نيروهائی   .بدست اصول گرایان فرموله کرده بودند می باشد             
تلفه و رئيس جمهور برگمارده شده وعناصری چون مصباح یزدی          چون مؤ 

وکيهان به مثابه ارگان اصول گرایان پنهان نمی کنند که به هدف خود                  
یعنی به حکومت والئی و اسالم ناب محمدی مورد نظر امام زمان                     

بنابراین قبضه کامل قدرت و تسخيرمستقيم همه             .  دست یافته اند    
رت توسط اصول گرایان وتوسط             نهادها و اهرم های اصلی قد               

فاشيستی ترین بخش حکومت اولين و مهم ترین مشخصه وضعيت                
مشی ی که برپایه اقتدار کامل ولی فقيه         .  کنونی را تشکيل می دهد     

چنين برآمدی   .  واداره کشور ازطریق گماشته های وی استواراست            
درعين حال به معنای حضورفعال ترنيروهای نظامی و شبه نظامی                  

 سياسی، سهم خواهی بيشترانگلی ترین بخش بورژوازی               درحيات
یعنی بورژوازی سوداگروواپس گرا، واشاعه شعارهای پوپوليستی و              
باصطالح عدالت خواهانه و تشدیدسرکوب جامعه مدنی ومستقل                 
ازدولت و تنگ ترکردن فضای فرهنگی واجتماعی و درحوزه سياست                

 رابطه ازموضع     خارجی وازجمله بحران هسته ای گفتگو وبرقراری              
  .اقتداراست

همان طور که تجربه نشان داد روند تسخيرقوه مجریه توسط اصول                   
و تقلب گسترده   "  فراقانونی"گرایان رژیم، تنها می توانست براقدامات         

موسوم گشت و    "  کودتای انتخاباتی "وتدارک یافته و آن چه که به              
  .بکارگيری هنرفریب و پوستين وارونه پوشيدن استوارباشد

 نبایدفراموش کرد که اصالح طلبان اعم ازدولتی و غيردولتی                        -ج
بيشترین نقش را درگرم کردن تنورانتخابات و مشروعيت بخشيدن به               

آن ها برخی امتيازات تاکتيکی رژیم برای گرم کردن               .  آن ایفاء کردند   
معرکه را به معنای شنيدن  صدای اصالح طلبی وتحول خواهی ازجانب             

آن ها با قرار گرفتن درپشت رفسنجانی،که           .شتنددستگاه والیت انگا   
درنزدمردم فالکت زده نماد ثروت و قدرت بشمار می رفت،وبه بهانه                  
مبارزه با فاشيسم بيشترین خدمت را به دوقطبی کردن جامعه حول                
دوکاندید اصلی رژیم ودروهله نخست بسود کاندید دستگاه والیت                  

شن شدن دامنه تقلبات،     آن هاحتی حاضرنشدند درپی رو     .بعمل آوردند 
این کمترین انتظاری که ازهرليبرالی ولو کم         -شرکت خود درانتخابات را    

 به پيش شرط هائی مشروط          -خون و کم رمق، نتظارش می رفت           
رسوا را برسميت       "  انتخابات"آن ها بانهایت بزدلی نتيجه                .کنند

ه چرا ک .والبته بنا به ماهيت خود جزاین هم چاره ای نداشتند            .شناختند

عدم برسميت شناختن انتخابات خواسته و ناخواسته درحکم نوعی               
اعالم جنگ به حاکميت،ميدان دادن به رشد اعتراضات توده ای، و                     
درحکم بی هویت کردن مبنای وجودی خویش بعنوان پاره ای از نظام                 

هم اکنون پس ازپایان     .اسالمی وموجب افزایش فشارهای خارجی بود      
ه دولت خاتمی تمامی تالش خود را برای             نيز شاهدیم ک   "  انتخابات"

جلوگيری ازافشاء دامنه تقلبات انجام شده بکارگرفته و برآن است تا آن             
جا که می تواند سروته آن را تحت عنوان بداخالقی ها وازطریق چانه                 

بطوری که ميزان مماشات وی حتا            .زنی های پشت پرده،هم آورد        
!. راهم درآورده است   سروصدای کروبی و رفسنجانی و وزارت کشور            

همانطورکه تجربه یک باردیگر نشان داد عملکرد واقعی اصالح طلبان                
تنها درگرفتن  ..  اعم ازبخش دولتی و ملی ومذهبی و نهضت آزادی و             

ژست وادای اپوزیسيون خالصه می شود که آن هم برای بالموضوع                 
کردن حضور اپوزیسيون واقعی و ممانعت ازشکل گيری یک قطب                     

بنابراین افشاء کامل آن    .   و مستقل ازحوزه تسلط رژیم است       دمکراتيک
ها و منزوی ساختن مطلق اشان به یک شرط ضروری برای پيشروی                
جنبش مستقل وشکل گيری یک اپوزیسيون واقعا دمکرات  تبدیل شده            

  .  است
 درمورد دامنه تحریم می توان گفت که،باوجود همه تالش های                    -ج

ی تقلبات و طرفندهائی که برای کوچک         تحریم شکنان، وعليرغم تمام    
نشان دادن دامنه آن بکارگرفته شد، رژیم ناچارگردید به ابعاد بيست                 

. اذعان کند )  جدا ازاحتساب تقلب و جدا ازرأی های باطله           (ميليونی آن 
واساسا اگرچنين  .  امابی تردید رقم واقعی بسی بيش ازاین ها است           

سوائی ناشی ازتقلب نمی        نبود رژیم تااین اندازه خود را درگيرر               
بعنوان مثال رژیم برخالف اعالم قبلی تعدادواجدین شرایط را حدود            .کرد

درهرحال .  دوميلون نفرکاهش داد،تا نسبت مشارکت را باالترنشان دهد       
هرچه که بود،بدون درنظرگرفتن کابوس تحریم، بخش مهمی ازوقایعی           

بااین وجود  .  هدبودکه دررابطه با انتخابات اتفاق افتاد قابل فهم نخوا              
نمی توان انکارکرد که رویکرد تحریم آن گونه که زمينه داشت نتوانست              

علل عمده آن را باید     .  مطالباتی فراروید –به یک تحریم فعال و جنبشی        
درمانورهای پيچيده رژیم برای مصادره گفتمان و مطالبات مردم،درتالش          

زاری انتخابات  بی وقفه تحریم شکننان وهمکاری دستگاه دولت دربرگ           
نمایشی وبباد دادن فرصت اعتراض حول تقلبات گسترده وباألخره                   
درضعف تشکل و سازمانيافتکی مدافعان آزادی و برابری برای خنثی                

  . کردن مانورهای رژیم ونشان دادن چشم اندازهای حرکت دانست
  افزایش آسيب پذیری رژیم

نان، درعين حال   صعود بانداصول گرایان وقبضه کامل قدرت بدست آ        -الف
موجب فعال ترشدن باندهای رقيبی می گردد که عروج باند فوق منافع             

حکومتی که حتی قاعده      .سياسی و اقتصادی آنها را تهدید می کند           
بازی را درمورد عناصرخودی نظير رفسنجانی و کروبی بهم بزند،قبل                
ازهرچيز به خودزنی و باریکترکردن قاعده هرم قدرت خود پرداخته                     

  .است
با روی کارآمدن گماشته رهبری و نيروهای اصول گرا قدرت های                   -ب

بزرگ بيش ازپيش بسوی اجماع جهانی بسود افزایش فشاربه رژیم                
آن ها بی گمان بابيرون کشيدن ذخایرارزی ازگلوی رژیم،            .خواهند رفت 

نخواهندگذاشت که دستگاه والیت با تکيه برچنين ذخایرکالنی                      
  .رین نقطه استراتژیک جهان برپاکنندحکومتی خود فرمان درمهم ت

 نفس روی کارآمدن اصول گرایان بطوراجتناب ناپذیرموجب افزایش               -ج
همانطورکه بازاربورس پس     (بحران اقتصادی و افزایش تنگناهای رژیم          

ازیکسو و   )  ازروشن شدن نتایج انتخابات بالفاصله آژیر آن را کشيد                
گی و سياسی     تشدید فضای انسداد و اختناق و فشارهای فرهن               

بنابراین باید ضمن طرح وتصدیق افزایش عوامل         .  ازدیگرسو خواهد شد  
شکنندگی بالقوه رژیم، واقعيت تالش رژیم برای انسدادسياسی و                 
فرهنگی را نيز به مردم گفت و ازآنان خواست که برای فعليت بخشيدن              
 به شکنندگی و مقابله با ماهيت سرکوبگرانه رژیم  خود را آماده مبارزه              

ودراین راه هرگز به        .  بيشترو پرداخت هزینه های بيشتری نمایند            
  . مانورهای اغفالگرانه اصول گرایان برای تثبيت حاکميت خود دل نبندند

ازجمله عوامل آسيب پذیرترشدن رژیم یکی هم آنست که روی                   -ج
صحنه  آمدن دارندگان واقعی قدرت که سال ها خود را پشت                             

ته بودند،به معنای کاسته شدن از قدرت         سپراصالح طلبان پنهان ساخ    
بهمين دليل  .  عوامفریبی آن ها و قرارگرفتنشان دردم چک مردم است           

شکست اصالح طلبی وعروج تماميت گرایان درعين حال موجب تحليل            
رفتن توان مانور آن ها حول قراردادن آزادی ونان درتقابل بایکدیگر شده               

ذهنی قطب بندی جامعه      ومتقابال سبب تقویت زمينه های عينی و             
  حول آزادی و نان و برابری وحضوربالنده مدافعان آن دربرابرقطب 
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مطالباتی که تاکنون هرکدام      .فقرونابرابری واستبداد می گردد     
  .به تناوب بوسيله این یا آن جناح مصادره و مسخ گردیده است

ی توان که گرچه تحریم بطورنسبی         دریک جمع بندی کلی م      
وبویژه درشهرهای بزرگ درقالب رأی ندادن و ایجاد شکاف                  
درميان صفوف باالئی ها دارای موفقيت نسبی بود، اما درتبدیل          
شدن به  یک تحریم فعال و به جنبشی با سيمای مشخص                 

،عليرغم زمنيه های مناسبی که برای آن        سياسی و مطالباتی  
مهم ترین علل آن را   .  وجودداشت، موفقيت چندانی کسب نکرد    

باید درمصادره گفتمان و مطالبات مردم توسط جناح های                    
حکومتی، درشکست اصالح طلبی و تالش خستگی                       
ناپذیراصالح طلبان برای مشروعيت بخشيدن به انتخابات رژیم           

الف، ودرضعف عمومی یک جنبش     ومنفعل ساختن نيروهای مخ   
مستقل و اپوزیسيون  دمکرات ورزمنده برای پرکردن خأل ناشی          
ازشکست اصالح طلبی که خود مبين بحران انتقال و بحران                

  .  آلترناتيو است بشمارآورد
عالوه برعوامل فوق،دوعامل رانت نفتی و ذخایرارزی باد آورده            

 دستی   که موجب تحریک شامه اصول گرایان، گشاده               (آن
دردادن وعده و وعيدهای انتخاباتی،واعتماد به نفس                        

ونيز بهره گيری      )  دربرابرفشارهای داخلی وخارجی گردید        
ازمشکالتی که قدرت های بزرگ،بویژه دولت آمریکا بدليل                 
بحران عراق و تاحدی افغانستان دچارش شده اند، اصول                   

  و قبضه کامل قدرت       "  کودتای انتخاباتی  "گرایان را درانجام        
  .مصمم ترکرد

بااین همه اگر اقتدارواقعی یک نظام را درسه فاکتور ميزان                  
انسجام درونی طبقه سياسی و اقتصادی حاکم، درميزان پيوند         
آن با مردم و درحمایت های بين المللی آن جستجو کنيم، رژیم            
اسالمی با بهم زدن قاعده بازی در توزیع مناصب دولتی و در                

 فی مابين خود،وبا برانگيختن انتظاراتی       بازتوزیع منافع اقتصادی  
که درگرماگرم انتخابات صورت گرفت وهرگزهم قادر به تحقق آن       

، وبا برانگختن حساسيت وفشارهای بين المللی        1*ها نيست 
عليه خود،درتحيل نهائی تنها پایگاه اتکاء خود را کوچکترنموده            

 نباید فراموش کرد آن چه که دررابطه با یک دست شدن           .  است
حاکميت عنوان می شود،اوال بمدد جراحی وزوروحذف رقبا               
حاصل آمده و نه ازطریق تقویت همبستگی درونی آن ها، ثانيا            
با کناررفتن اصالح طلبان وسایررقبا،بعنوان عامل پيونددهنده             
باندهای متعلق به اصول گرایان بایکدیگر، تضادهای اخص و                

و ثالثا  .د گذاشت درونی آن ها نمایان ترشده و روبفزونی خواه         
اصول گرایان تنها می توانند فرادستی خود را درارگان ها و                   
نهادهای گوناگون برحریف تحميل کرده و قادرنيستند که آن ها            

باین ترتيب عروج اصول    .را بالکل ازساختارهای حکومت کناربزنند    
گرایان به واپسين مرحله حکومت اسالمی درعين حال به                  

  . چه بن بستی است که راه خروج نداردمعنای ورود آن ها به کو
 اگرهمان طورکه تجربه نشان داد،بپذیریم که درغياب یک                  
جنبش مستقل وبا سيما و مطالبات مشخص، حتا بهترین                  
فرصت ها هم می تواند ببادبرود، پس مهم ترین وظيفه                       
نيروهای سوسياليست ودموکرات های پيگير،تالش برای به             

ال و تقویت زمينه های یک              سرانجام رساندن بحران انتق        
که معنائی جز پرکردن خأل آلترناتيو               .آلترناتيومردمی است  

ازطریق حضور آگاهانه خود مردم، توسط مردم،بدست مردم              
چنين رویکردی درتمایز آشکار با نگرش          .  وبرای مردم نيست   

های مرسوم دیگربوده و مستلزم نگاه به پائين و جنبش های              
با آن ها وتالش برای پيوند خوردن         هم اکنون موجود،درآميختن     

آن ها بایکدیگرو بارورساختن آن ها به جنبشی ازجنبش ها                 

اجتماعی با مطالبات      -ازطریق آميختن مطالبات اقتصادی             
سياسی وآزادیخواهانه ودرراستای کوشش برای آميختن                

پس هدف    .رهائی سياسی با رهائی اجتماعی است                  
ساختن دستگاه   سوسياليست ها و دمکرات های پيگير،نه             

سياسی و تشکيالتی جدید برای چانه زنی برفرازسرمردم و             
،  سودای دست یابی به قدرت به نيابت ازکارگران و زحمتکشان

بلکه تالش برای متشکل شدن هرچه بيشتر آنان حول مطالبات   
مستقل خود وبرای دست یابی به قدرت توسط خود آنان                    

 گروه ها ونيروهای    همکاری بين .  ونمایندگان واقعی آن هااست   
مدافع دمکراسی،نيزمی تواند با هدف تقویت چنين روندی                

این همکاری ها می تواند حول تقویت گفتمان              .  صورت گيرد 
عالوه بردفاع .آزادی،نان و برابری و برپایه اشتراکات موجود باشد     

ازسایر مطالبات آزادی خواهانه، تقویت چنين گفتمانی بدون             
 های نئولييراليستی،افشاء مدافعان      افشاء همه جانبه برنامه     

دروغين نان وافشاء مدافعان جدائی نان وآزادی ازیکدیگر                    
  .ناممکن است

  
   :پانویس 

  
ارزی ناشی     هم اکنون نحوه بازتوزیع و مصرف ذخایر                -1*

ازافزایش بی سابقه قيمت نفت که سربه ده ها ميليارد                      
 دالرمی زند،یکی ازمسائلی است که مورد مناقشه درونی              

اصالح طلبان و نئولييراليبرال    .باندها وجناح های حکومتی است     
ها،توزیع منابع فوق بسود بخش خصوصی را مطرح می کنند و            
اصول گرایان و انواع بنيادها و انحصارات ریزودرشت تحت کنترل            
آن هاو نهادهای نظامی و متحدین سوداگر آن ها، نيزدهان                 

 درچنين شرایطی و با     .گشادخود را برای بلعيدن آن گشوده اند      
توجه به وعده هائی که اصولگرایان درمورد آوردن نان به                      
سرسفره مردم داده اند،طرح مطالباتی که بتواند به توزیع                  
درآمدهای فوق که متعلق به این مردم است، بسود مردم و                
درراستای منافع مردم،کاهش بيکاری و افزابش سطح زندگی           

هم برای  .رای اهميت است   مزدو حقوق بگيران یاری دهد، دا        
رسوا کردن تماميت گرایان که با وعده و وعيدهای خود                        
انتظارات زیادی را برانگيخته اند وهم  بازکردن مشت نئولييرال             

      .ها 
 05.07.11  

  

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

  علی اشرف درويشيان                 
  

سش ها  داستان می خواند، سخن می گويد و به پر           
  پاسخ می دهد

  
  2005 ژوئيه 23 بعدازظهر 7شنبه : زمان 

   
   سالن آژکا-پاريس، مترو آلکساندر دوما : مکان

 
  پاريس) در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 

  
 *****************************  
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ...  زنان در صف اول                      
  

     
  

ی این جنایات  را سازمان دهی کرده اند  مهم             اینکه چه کسان  
نيست ؛ مهم اینست که رژیم جمهوری اسالمی بانی و مجری        
آنها  بوده و برای این منظور در زمانهای مختلف از اشخاص                    

 ساله ؛ یکی از     49احمدی نژاد       .  مختلفی سود جسته است     
چهره های بارز ارتجاعيت رژیم اسالمی از بدو تاسيس تا کنون            

از   ن و شواهدی نشان گر شرکت وی در بسياری          ئوده  و قرا    ب
  .ترورها و قتلهای سياسی در خارج و داخل کشور بوده است

گذشته از آن وی در زمان تصدی استانداری اردبيل و شهرداری            
عقب مانده اسالمی را در        تهران همواره روشهای ارتجاعی و     

   . ستخصوصی  ترویج و سازماندهی کرده ا اماکن عمومی و
احمدی نژاد با سوابق سياسی به غایت ارتجاعی اش  ،                     
هرگز نميتوانست  به ناگهان در حلقه اصلی والیت فقيه قرار                
گيرد مگر آنکه  بکار  گماردنش نشانه بزرگترین  تضمينهای                   

وقتی گذشته های     . جدی برای ابقای حکومت اسالمی باشد     
بازبينی قرار  دهيم  را   مورد " انتخابات"خيلی نزدیک یعنی روند     

؛ متوجه خواهيم شدکه احمدی نژاد  بدون اینکه ظاهرا وابسته           
دارودسته ای باشد یک تنه وارد صحنه رقابت های باصطالح        به  

در مقابل درخواستهای دمکراتيک        "  او علنا  .  انتخاباتی شد  
او حتی ابایی    .  بيان داشت    خود را      تاریک اندیشانه مواضع  

 مجلس اسالمی به مسخره گيرد و جای         نداشت که زنان را در    
اما با این    .آنها را همان خانه و خانه داری سنتی اعالم نماید              

و کليه نيروهای سرکوب  را با خود          "  رهبر"وجود حمایت کامل     
  .داشت

نفر مثل احمدی نژاد ؛ که اگر            براستی چگونه است که یک      
ی خيلی خوشبينانه برخورد کنيم و هيچ یک از  جنایات  جمهور            

اسالمی را   به او منتسب نکنيم ؛ دست کم خواهيم گفت که              
او همزاد جمهوری اسالميست و نگرش عقب مانده او موجب             

او در تمامی عمر سياسی خود از        .  چنين جنایاتی شده است   
از .  این رژیم و از ارتجاعی ترین شاخه آن حمایت نموده است              
خون این روست که ميتوان گفت او دستانش تا مرفق به                      

 و انسان دوست  آلوده است؛            خواه جوانان و مبارزین آزادی     
یعنی تا به   .  یکباره  اعالم مينماید  بازی را باید  از نو شروع کرد             

حال هرچه هر کس کرده اشتباه بوده و ميباید روش  قدیم را                 
از اینجهت بود که  او در زمانی که                 .مورد استفاده قرار داد      

 سياسی و آزادیهای فردی و        هرکس به شيوه خود از زندانی       
 ميکرد  به یکباره  بعنوان آس رژیم اسالمی              "دفاع"  اجتماعی  

پا به ميدان ميگذارد و در مقابل هر آنچه را که بوی ضد والیت                  
فقيه ميدهد  مياستد؛ و به بهانه برابری های اجتماعی و                    

یاوه سرایی بيش نيست ؛ خواهان        اقتصادی که  آن هم یک          
  .ميشود" اسالم ناب محمدی "قراری حکومتبر

واقعيت این است که جمهوری اسالمی و مجریان تا کنونی  آن            
، چه آنها که شعار اصالح طلبانه داده  و چه آنها که مواضع                     
ميانی داشته  و چه  دیگر حاميان رژیم   همه ميدانند که با                      

دو هوا؛ نميتوانستند  مردم        وضعيت گذشته  ، یعنی یک بام و        
  .هميشه تحميق نمایندرا برای 

زیرا  . به همه آنها بود       لذا احمدی نژاد پاسخ اصلی والیت فقيه       
ی آنان گرچه بر عليه کارگران و زحمتکشان و بنفع                     ابزارها

سرمایداران انگلی بود اما کمتر از آنچه که رژیم والیت فقيه نياز            
   .دارد در دفاع از آن نبود

حزاب بغایت  دست     خاتمی و متعاقب آن افرادی مثل معين وا          
راستی همگی برای حفظ  جمهوری اسالمی تالش نموده                

اما  از یکسو مردم  به دست اندرکاران رژیم نشان دادند که              .اند
خره  االب  آنها با چنين شيوه هایی آرام نخواهند نشست  و                 

از سوی دیگرد نيز    .  د زد   نخواهجر  دامن والیت فقه را به یکباره       
ن شد که چه عمامه  سفيد و چه             برای مردم این نکته روش      

عمامه  سياه ؛ چه با ریش و چه بی ریش ؛در   حکومت والیت                 
 هستند و  هيچ  اميدی به بهتر            از یک قماش  فقيه همه گی     

مسایلی مثل اصالح و      .  شدن وضعيتشان  نميتوان داشت          
آنها بر این باور    .    غيره در حقيقت رنگ آميزی این رژیم ميباشند         

ن رنگ هایی نميتوان ماهيت رژیم را تعویض            شدند که با چني    
   .تعویض ماهيت رژیم جز با سرنگونی آن مقدور نيمباشد. نمود

بدین جهت است   که آنان نيز  خود را مقيد ميکنند با اقدامی                  
اینجاست که  .  قاطع بساط حکومت اسالمی را در هم بپيچند          

رهبریت اصلی رژیم که تبلورش در خامنه ای مجسم  است در             
مقابل این شيوه برخورد مردم ميبایستی شيوه مخصوص خود           
را به عنوان آس رو نماید تا از یکسو همه سياسيون خارجی و               

  و از سوی دیگر لبه        گيرندداخلی در یک عمل انجام شده قرار         
در حقيقت ميتوان   .  تيز شمشير را به مردم بيگناه نشان دهند         

گ برنده او در       بر ین این آخرین بازی رژیم و آخر           احتماال گفت
البته ناگفته نماند که رژیم  با چنين                .  مقابل مردم ميباشد    

بازی .  اقدامی ميتواند چند صباحی حکومت خود را ادامه دهد           
های گذشته همانطور که گفتم  نتيجه ای جز سرنگونی رژیم              

انتخاب رفسنجانی هم نميتوانست       .نميتوانست داشته باشد  
نه به این دليل که رفسنجانی       .  ددر جهت تثبيت رژیم حرکت کن     

بلکه .  حرفهایی در جهت تغيير قانون اساسی و غيره زده بود              
مردم فکر ميکردند اگر او بياید روش خشن اجتماعی         بخشی از   

در مورد زنان و جوانان کاهش خواهد یافت و این درخواست                  
دقيقا  همان تيشه هایی هستند که ناخواسته  به  ریشه                   

ه ميشد و با گسترش آن در حقيقت تار و پود             رژیم اسالمی زد  
این بچه گانه است اگر فکر کنيم باال و             .  رژیم را نابود ميکرد       

پایين رفتن روسری برای رژیم اسالمی  آنچنان تعيين کننده                
تنها کافيست به صحبتهای اصولگرایان در مجلس             .  نيست   

اسالمی نگاه کنيم که نظرشان نسبت به زن و سياست                    
با دیدگاه  "  اصالح طلبان "اه خواهيم دید که دیدگاه        چيست آنگ 

زیرا که  . یکی نيست  تماماوالیت فقيه در زمينه برخورد با زنان           
طرفداران احمدی نژاد برای هرچه محدود کردن زنان در جامعه            

عدم استفاده ابزاري از زنان در ابعاد        "  به وی یاد آور ميشوند          
و تاآيد ميکنند      "  تبليغاتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي           

وظيفه اصلي زن مسلمان در مديريت خانواده و تربيت                "  آه
فرزند، نبايد تحت تاثير آار زنان در بيرون از خانه مخدوش شود و    
با اين رويكرد، محور اصلي در الگوي اشتغال زنان، بايد متكي بر            

  " نقش آنان در بعد خانواده و تربيت فرزند باشد
ک حمله  ونژاد ن    در حکومت احمدی     در اینجاست که ميبينيم     

بطرف زنان نشانه رفته است و اولين شليک نيز به آنها خواهد              
  کما اینکه در . شد



 12

  ...  زنان در صف اول                     
  
  

 تظاهرات اخير که برای نجات جان زندانيان بر گزار شده بود                  
  .بيشتر زنان مورد حمله قرار گرفتند

نگاه کنيم متوجه خواهيم شد      "  نتخاباتی  ا"اگر به سایر رقبای      
های تایيد شده هم مثل قاليباف و  دیگران                اکه سایر کاندید   

 رهبر فکر ميکرد    زیرا که     .  باشند"  رهبر   "نيمتوانستند مراد     
حال والیت فقيه با         .سرنگونی زژیم را سرعت ميبخشيدند        

نه خود یعنی احمدی نژاد  قصد دارد اسالم ناب محمدی را              یگز
راسر ایران تبليغ و ترویج و بدینوسيله قدرت بی چون                 در س 

وچرای حکومت اسالمی را در همه عرصه های اجتماعی ؛                
  .بگستراند............ تجاری، آموزشی، زنان، نو جوانان، و

این گزینه یکشبه از مغز رهبران اصلی رژیم تراوش نکرده                    
  .او محصول سالها تالش برای فرار  از سقوط ميباشد. است

احمدی نژاد که در راس هرم خيمه شب بازی فقها عرض اندام             
ميکند ؛ در حقيقت حلقه ای از یک زنجير  یا یک تسبيه  در                      

که هر گاه نياز باشد         .  خامنه ای ميباشد   "  مبارک   "دستان   
آنچه که باید مبرا بماند همان دستان           .  چرخش خواهد خورد   

  .است" مبارک"
تعيين شده اند و هم اکنون      های این تسبيه از قبل        همه مهره 

احمدی مقدم یکی دیگر از هم کيشان احمدی نژاد  از سوی                
وب شده   سن فرمانده جدید نيروی انتظامی من          بعنوا"  رهبر"

ظاهرا او قولهای زیادی به جوانان داده است و گفته که             .  است
از آن گذشته     و شادی خودش را بکند و        جوان باید شاد باشد    
  !! ساز نيستندهئلجوانان برای ما مس

در آنسوی قضيه متوجه ميشویم که برای روز فاطمه که هر                 
 دختران و      بخشی از    ساله محلی برای شادی و شوخی           

 سينه زنی در شهرها ی مختلف         پسران بود امسال به صحنه     
 حضراتسوی دیگر روشن است که این              . شده و از      یلتبد

 در اسالم .   است    بوده منظورشان از شادی واقعا چه شادیی      
اوليا امر ؛      خداوند ؛ "  شادی زمانی معنی شادی دارد که            

" روشن است آنها هيچ وقت از     .  از انسان راضی باشند   "  امامان
برای به چهار چوب کشيدن مردم          ," خود راضی نيستند   هبندگا

 ميسر  ی؛ گرچه هجوم به زنان در الویت اول قراردارد و به تنهای            
که گوی لمپن بودن را     از اینروست  که سر دبير کيهان         .نيست  

يقينًا دولت آينده   "  از همه همکيشان خود ربوده است  ميگویند        
دو نمي تواند با افراد ناسالم آار آند بنابراين تغيير حدود                      

هزارنفر از مديران طبيعتًا دولت را با چالش هايي از سوي زخم             
این بدان معنی است که آنها          ".  خوردگان مواجه خواهد آرد     

یک  کسازی عميق خواهند زد و خود را برای           دست به یک پا    
و یا دزدان اماده    "  اصالح طلبان "  رودررویی بزرگ با مردم در مقام     

   .مينمایند
آنها  قصد دارند برای در دست گرفتن کامل قدرت دست به یک              

و از  .پاکسازی در تمامی ادارات و مدارس و دانشگاهها بزنند             
از این جهت    .نمایند  این راه خود را برای  خيزش بعدی آماده              
بعضي آساني آه    "  است که سر دبير  کيهان تاکيد ميکند               

درباره اين انتخابات دچار ارزيابي هاي ديگري بودند بر اثر بزرگي           
  ."انتخابات دچار تنبه شدند و ما از تنبه اينها استقبال مي آنيم

 قولهای احمدی نژاد یکی پس از دیگری نه تنها عملی                    اما
شيوه های اسالمی و حتی خشن تر از آن            که با نخواهد شد بل  

 نفر کاندید   900بدین منظور است که       .سرکوب خواهند گردید     
برای پست وزارت و دستچين کردن ارتجاعی ترین آنها برای                

له از زاویه    سئژاد  نشانگر با اهميت بودن این م       کابينه  احمدی ن   
  .ميباشدیکپارچگی رژیم  

د نميتواند در وهله اول مردم را        اما روشن است که احمدی نژا      
هر .  زیرا مسایل همه  تازه هستند         .مستقيما سرکوب نماید   

لذا  .گونه سرکوبی ميتواند  با خيزش های بزرگ همراه شود               
احمدی نژاد آن سرکوب خشن خود را زمانی انجام ميدهد که              
زنان با حرکات خود درمقابل قوانين بغایت ارتجاعی قد علم کنند  

 مردم برای درخواستهای خود اقدام به حرکات           ایقشرهیا       و
آنها وقتی سرکوب خواهند شد که          .   نمياند و سياسی صنفي

شان اقدام به تطاهرات و یا          بخاطر دریافت حقوق عقب مانده     
. البته این زمان خيلی طوالنی نخواهد بود            .  افشاگری نمایند 

 ميکند که  در مقابل قدرت جدید         "حکم"  روانشناسی توده ای    
. شود تا قدرت واقعی او نشان داده شود        بکمی عقب نشينی    

 از  ی هيچ نيروی    و بسيج   از آنجایی که بغير از ارتش و سپاه            
لذا تعرض مردم پس از جا         .  احمدی نژاد حمایت نخواهند کرد      

  .بجایی و ارایه برنامه احمدی نژاد شروع خواهد شد
 در شرایط فعلی او  سعی در گذراندن وقت و تثبيت موقعيت                

بدین جهت ابتدا در     .  خود در جامعه و اذهان بين المللی دارد          
این زمان اندک برای او      .  توجيح برنامه ها ی خود عمل مينماید       

کافيست تا خود و کليت رژیم  را برای یک سرکوب گسترده                   
  .اماده نماید

اما با همه این تفاصيل احمدی نژاد پاشنه اشيل جمهوری                  
 زحمتکشان با نشانه گيری        زنان ؛ کارگران و       اسالميست و 

  . خود ميبيننددر برابر را یشین موقعيت تاریخی خودقيق بهتر
  

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

 رفيق بيژن سعيد پور   پيام تسليت به     
  

با آمال تاسف با خبر شديم آه آقاي نصرت اله سعيد پور پدر گرامي                        
  .  ژوئيه در تهران درگذشت 14 شنبه 5. عزيزمان بيژن در رورفيق 

     آقاي نصرت اله سعيد پور يكي از آارمندان عاليرتبه شرآت نفت                   
ايران بود  آه از همان ابتداي تشكيل جبهه ملي با آرمانهاي ملي                               
گرايانه آن همراه شد  آقاي سعيد پورآه در دوران ملي شدن ضنعت                       

ضت ملي در آبادان بود تا آخرين لحظه حياتش به           نفت يكي از فعالين نه    
آرمانهايش وفادار ماند  در دوران انقالب همگام با آارگران و آارمندان            
شرآت نفت به مبارزه عليه رژيم شاه ادامه داد وبه عنوان رئيس اولين              
شوراي انتخابي شرآت نفت بعد از انقالب از طرف آارآنان شرآت نفت             

  .انتخاب شد 
 نصرت اله سعيد پور از جمله مخالفان دو رژيم شاه و                                        آقاي

جمهوري اسالمي بود آه هيچگاه توهمي به آنها نداشت وبه همين دليل             
در هيچ انتخاباتي هم شرآت نكرد  اواز جمله بازماندگان نسلي بود آه                  

  ...فتوت و جوانمردي را در سر لوحه زندگي خود داشت 
 سعيد پور را آه پدر خوبي براي بيژن      ما راه آارگريها ياد نضرت اله     

و يار عزيزي براي همه رفقاي بيژن بود گرامي ميداريم و به رفيق                         
بيژن و خانواده محترم سعيد پور تسليت ميگوئيم و خود را در غم                           

  ايشان شريك ميدانيم  
       يادش گرامي باد                                 

  
  راه آارگر –رگران انقالبي ايران   آميته مرآزي سازمان آا   

   
  2005 ژوئيه 16
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 !از مبارزه پناهجويان در ترکيه حمايت کنيم
 

  
  

2005 ژوئيه   11(9ترکيه، در اطالعيه شماره     _کميته پناهندگان اعتصابی  
در پایان چهلمين روز از آغاز اعتصاب               «:خود چنين نوشته است      )  

رخواست دوستان و حاميانمان از       غذایمان و با توجه به سفارش و د            
های سياسی و حقوقی در خارج و          ها و شخصيت   جمله احزاب، گروه   

ها در پيگيری مسئله ما و همچنين به هدف            داخل ترکيه و ضمانت آن     
دادن فرصتی به کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در حل                   

ریا در  هایی که از طرف مسئولين آن کميسا       مان بنابر قول  سریع مشکل 
11دفتر آنکارا و با حضور مقامات امنيتی ترکيه داده شد، از روز دوشنبه               

  » !دهيم به مدت یک ماه به اعتصاب غذایمان پایان می2005_07_
ما از پایان دادن این اعتصاب غذا و پيگيری مطالبات این پناهجویان به                  

-تصابدانيم که حال اع    اشکال دیگر خوشحاليم، اما در عين حال می           
کنندگان وخيم است و نياز عاجل مالی به درمان و غيره و به ویژه                        

 )هایی از اعتصابيون ضميمه استعکس(.پيگيری مطالباتشان دارند
 2001 نفر از پناهجویان سياسی کرد و ایرانی که از اواسط سال               1200

به دنبال موج ترورهای رژیم جمهوری اسالمی در کردستان عراق و                  
-تر سازمان ملل در این منطقه، به ترکيه پناهنده شده           بسته شدن دفا  
تفاوتی مسئولين  پذیر با بی  شان به کشورهای پناهنده   اند تاکنون انتقال  

کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این کشور مواجه شده               
این پناهجویان که به پناهجویان شمال عراق معروفند، همواره             .  است

  .برند دیپورت پليس، به سر میدر هول و هراس تهدید و
مسئوليتی کميساریای عالی       این پناهجویان، در اعتراض به بی               

پناهندگان سازمان ملل به دليل عدم اجرای تعهدات خویش، و در                     
اعتراض به بالتکليفی و شرایط بسيار دشوار سياسی، امنيتی و                    

، های دولت و مقامات امنيتی ترکيه      اقتصادی و در اعتراض به سياست      
دست به اعتراضات مختلفی از جمله اعتصاب غذای چهل روزه در                     

شهير ترکيه، با   شهرهای وان، یوزگات، آفيون، اسپارتا، قهرمان و اسکی       
  :خواست و مطالبات زیر دست بوده است

اقدام سریع جهت رسيدگی به نيازهای پزشکی و           _  1
  معيشتی پناهجویان

ی انتقال به     هایشان برا  به جریان انداختن پرونده      _  2
  کشور ثالث

 سازمان ملل در مورد     1951اجرای مفاد کنوانسيون    _  3
  حقوق پناهندگان

  
 از این مطالبات بر حق پناهجویان کرد و ایرانی در            ما امضاکنندگان زیر  

ها و جریانات سياسی و           کنيم و از همه انسان          ترکيه، دفاع می     
کن به یاری   خواهيم که از هر طریق مم       دوست می اجتماعی و انسان   

این پناهجویان بشتابند و در تماس با دفاتر کميساریای عالی پناهندگان            
دوست های کارگری، احزاب چپ، نهادهای انسان     سازمان ملل، اتحادیه  

آوری کمک مالی و غيره در کشورهای           های گروهی و جمع     و رسانه 
یکی از این     .  مختلف غرب، مطالبات این پناهجویان را پيگيری کنند              

-ها در تماس با نهادها و احزاب پارلمانی کشورهای مختلف می             شتال
  .تواند پيشنهاد گرفتن یک سهميه جمعی از این پناهجویان باشد

توانند با اميل زیر از مطالبات پناهجویان حمایت           مند می دوستان عالقه 
و   bamdadpress@telia.com  همچنين برای امضاء با اميل        .  کنند

 تماس حاصل   0046707474336شماره تلفن   تر با   گرفتن اطالعات بيش  
  .کنند

  
  : ليست افراد* 

پناه، سروه ناصری، عباس سماکار، کوروش        پروانه بکاه، حسن رحمان    
 اختر کمانگر، مظفر فالحی، کمال محمدی، کریم         ،رضا مرزبان منصوران،  

زاده، رسول   ف آبخون، سليمان امين       احمدی، اقبال سبحانی، یوس       
پور، ماندانا طارمی، حسن شمسی، بهرام رحمانی، محمد                 حسن

سعيد نبوی، صدیقه محمدی، یداهللا بيگلری، اسماعيل قهرمانی،                  
افشار، ابراهيم آوخ، بهرنگ آبکناری، شعله ایرانی، مانوئل اسماعيلی،          

 ، بناب دکتر يونس پارسا   حسن حسام، آذر شيبانی، محمد شيبانی،          
، رامرز پويا ، ف  اميرجواهری لنگرودی   ، ايرج حيدری   ،گلمراد مرادی   دکتر
، علی دماوندی، اردشير مهرداد، آرش کمانگر، بيژن                جواهری  پرويز

سعيدپور، فرخ قهرمانی، آزاده شکوهی، ارژنگ بامشاد، نجف روحی،             
پور، محمد رضا       ويدا هوشيار، حشمت محسنی، حسين نقی                 

 روبن مارکاريان، سروژ قازاريان، سيامک                 شالگونی، رضا آبادی،      
 عارض زارعی، نظام     جهانبخش، نقی رياحی لنگرودی، شهاب برهان،       

صبوری، جالل محمدنژاد، اميد پویا، احمد شریفی، زینب محمدزاده،               
خالد عيسافی، سليمان خضری، خدیجه احمدی، حاجر خزری، خالد              

 خضری،  محمد، هادی خضری، شمسا معروفی، محمد قادری، آرزو             
سروه شریفی، عمر شریفی، هاردوک علی، ویان، رفيق ابراهيمی،              

پور، حسن احمدی، سليم زارعی،           شورش زارعی، محمد حاجی        
هائيهاد رمضان، سيویل زراعی، رفيق یوسفی، حسين سپار، تورید                
توماسن، آکسل هاگن، خزر خانه، مارت اریکسول، داگ، راندی                      

ناو، سارا دانش، ليال زارعی، دليله        داگفين، هيلدا، آروین، هونار خوش      
نشين، فرحناز باباخانی، احمد رضاپور، سعيد رضاپور،        محمد، داوود شاه  

نژاد، سهيال محمدی،     آقایی، سهيال نيک    پویا محمدی، یونس خليل       
رنگ، عباس رضاپور، منوچهر     عباس گویلی، دیاکو خضری، سياوش کوه      

ملی، جالل محمدپور،     دودستان، سعيد رضاپور، آالن جالل، عزیز ما             
عبداهللا نبوی، عبداهللا کاکاخان شریف، محمد عبداهللا، دکتر عبداهللا                  
نبوی، شریف جهانگيری، فرامرز محمودی، سهيال قادری، علی                     

زاده، علی عابدی، نسرین ابراهيمی، شيوا بهار،        دماوندی، باقر ابراهيم  
زاده، اهيمزاده، شکوفه ابر   همایون یکتا، غالم خيابانی، جعفر ابراهيم         

سيامک آبادی، رضا دادیار، اردشير مهرداد، مهدی کيا، صمد نوید،                    
حميد مژده، پروانه سلطانی، فرامرز رهنما، علی دماوندی، مسعود                

 نادر قنبری، گالویژ         عظيمی، شمسی خرمی،  عثمان جهانی،            
رضا طالبی، علی فياض،    رستمی، سليمان کاشانی، یعقوب مشتاق،       

، ايزدی  اصغر،  اصغری نيا ر امي ، آزاده شکوهی   ،جدآرش ام فریبا ثابت،    
 ، احمد نوين  ، اردشير نظری  ، احمد پوری  ، اسماعيل رزازی  منير برادران، 

 هادی جواهری       ، اردالن کريمی      ،ارژنگ بامشاد   ،    ارسالن کريمی   
 ،بهروز فراهانی ،   بيژن رستگار  ، احمد غالميان  ، احمد مزارعی  ،لنگرودی
  رفعت ، رضا سپيدرودی   ،انبخش سيامک جه   ،اميدی الهيجانی   بهروز

 ،جواد يگانه ،  مسعود پوالدی ،  نرگس کرمانشاهی لنگرودی، پيران آزاد،     
علی ،    حسين قاضی     ، جواد اسکويی     ،پروانه مقدم  ،   اميد صالحی  

 شهره  ، مزدک شالگونی   ، علی اکبرشالگونی   ،ثريا چيت ساز   ،  پيچگاه
 ،وند علی دينار    ،هوشنگ ديناروند دانيال    ،   آزاده شالگونی  ،   شالگونی
سيامک ،   محمد هادی امينيان     ، وحيد اصغری حصارکی     ،دادور  فرامرز

 عباس   ، صمد نويد    ، محمد علی اوحدی      ، سعيد اوحدی    ،وطن آبادی  
 ، خليفه موسوی  ،شيرين مرادی ،   الله حسين پور   ، پروانه رياحی  ،مومن

علی ،    حشمت محسنی    ، کريم بهجت پور      ،حميد موسوی پوراصل    
- نويد مومن   ،زاده مرضيه مومن   ،وسیعلی جالين ،  پتی بلوچ ،  اعتدالی

بهرنگ ،  پوردی فروغ اس   ،ناصر اخوان ،  اعتماد   ياور ،بدری صفوی ،  زاده
پدرام ،   تقی روزبه  ،پروين شکوهی ،  نيکوال رياحی ،   تقی رياحی  ،رياحی
، نوشين شاهرخی  ،    مسعود کرمانشاهی    ،دکتر پيران آزاد    ،   قهرمان

-دايت سلطانی  ه ،خسرو آهنگر ،  حجت کسراييان ،  حميد پور قاسمی  
جليل ،    منوچررادين  ، محسن کيا    ، پروين رياحی    ، حبيب رياحی    ،پور

مجتبی ،   مهدی کيا  ، عبدالقادر بلوچ  ، رضا خيری  ، محمد خيری  ،زنجانی
غالم ،   رضا جعفری  ،ساز رضا چيت  ی،کوکب نظر ،  مسعود نظری ،  نظری

 محمود معمارنژاد   ، جواد نويد  ،جواد جوادی    دکتر ،پروانه ناجی ،  آل بويه 
 محمد  ،حسين مظفری ،   مجيد مظفری    ،داريوش ارجمندی  ،   )هرنگب(

 علی    ،زاده شکوفه ابراهيم      ، حميال نيسکيلی      ،شيوا بهار   ،    آزادگر
،  حسين توسلی    ،حسين سعدی  ،    کريم خوش عقيده      ،ميرحسينی

 اکبر  ، عباس زمانی   ، اقبال قلعه گالبی     ، بهمن خاکسار   ،بهروز اسدی 
  انور، سالمکار اهپورش، جو محمد تجلی،محسن توفيقيان، زمانی
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،  احمد زاهدی لنگرودی   ، سيروس کسرائيان  ،سعيد بصارتی ،  ميرستاری
ی، احمد توماج، رضا آبادی، احمد بابایی، خليفه موسوی،          خسرو رحيم 

شيرین مرادی، حسن تمجيدی، فریبرز کریمی، حسين غبرایی                     
مد غالمی، نيما باربد، آرش آیينه، بابک            لنگرودی، حسن فرجود، اح     

بيگی، حسن اميری، حدیقه    اردشير نصراهللا   چالوسی، مهدی رضایی،     
پور، ليال اميری، خبات اصالنی، کياکو اصالنی، مونا اميری، آرمان              کيان

اميری، حسن حميدی، کاوه الياسی، رودبار سرهنگی، عادل الياسی،          
ياری، سيامک شامی، خيال      خالد باغ ,  محی  ایرجی، کمال مولودی       

زاده، کاوه احمدی، سارا احمدی،     باغياری، عبداهللا رحيمی، محمد غالم    
اهللا سلطانی، شریفه    علی روانسر، آکو انوری، خالد رحمتی، حبيب           

پروری، ابراهيم رمضانيان، طال صمدی، مریم قادری، شمه امانتی،                 
 ) نگار و فعال حقوق بشرروزنامه(منوچهر شفائی

 
  : ت دومليس* 

-رخشنده بلوری، رها نيکو، علی صادقی، جواد دادستان، ادیب وطن              
رنگ، ناصر پيشرو، نازی آزاده،          دوست، بيژن هدایت، سياوش کوه         

سوسن بهار، رئوف فایقی، حسين           هلمت احمدیان، ایوب مدائن،       
مقدم، کيوان کتابی، حيات دولتياری، رحمان سعيدی، نسرین                        

نشين،  احمدی، قادر رحيمی، داود شاه      شوکتياری، زینب رحيمی، فواد   
آمينه کاکاباوه، شورش عزیزان، مطلب انوری، کاوه مسگری، کمال                 

، رحمان نجات، محسن        )آویهنگ(محمدی، آکو انوری، ستار فتحی          
دانشجو از   (شيخی، جميله عبدالهی، انور کنعانی، مجيد سپاسی             

ف، ، سيروان فتحی، علی فتحی، سيامک کریمی، مجاب یوس             )ایران
هيوا امجدی، نجم الدین محمدزاده، گالویژ محمدزاده، مناف قازنی،                

الهی، صالح کریمی، ناصح سعيدی،        الدین لطف عرفان مروتی، محی   
پور، شلر  سعيد، کاروان رفعت، ایراهيم احمدیان، طال سليمان       بيان همه 

خضری، حسن خضری، ساناز خضری، شبو خضری، عثمان رحمانی،             
باقر شکری، فرشيد شکری، سيروس کارگر، فواد         ميرزا،  سميرا حاجی 

عبدی، خباط ابراهميمی، جالل ابراهيمی، حسن ابراهيمی، جمال               
رسولی، شيرین رسولی، شبو رسولی، علی آبادی، جمال عبدالهی،           

زاده، زاده، سروه حسن    زاده، سنور حسن    فریده بانه، منصور حسن       
اوش حسنی،   پور، سي  پور، یوسف افشار، سليمان علی        عثمان آجی  

مصطفی ابراهيمی، رسول ابراهيمی، حامد سعيدی، صالح سعيدی،           
کمال کيومرث، محمد ابراهيمی، ساناز رسولی، علی خضری، محمد             
چاندند، عمر اسماعيلی، اوفا محمدی، صالح محمدی، نظير محمدی،            

نژاد، صالح احمدی، علی    صبری زابری، شيالن مينائی، سکينه ابراهيم      
احمدی، ابراهيم احمدی، کاوه محمدپور، هيوا             احمدی، اسماعيل      

خضری، حسين محمدپور، صبریه محمدپور، جالل خضری، حسن                   
محمدپور، نوزاد صبوری، سيروان محمدزاده، اميد صبوری، محمد                    
محمدزاده، آمانج صبوری، جمال احمدی، خالد احمدی، سکينه                      
احمدی، بهار احمدی، سيروس کارگر، نرمين احمدی، حميد آشنا،                 

  ...آزاده آشنا، ناصر طاهری، آرزو عظيمی، آرمان عظيمی
  

  :های دمکراتيکها و تشکلليست سازمان* 
  کانون فرهنگی و پژوهشی بامداد_ 
  سایت اینترنتی تریفه _ 
  جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ایران_ 
  پاريس  _انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران_ 
   ن انگلستا_مبارزات دموکراتيک مردم ايران کمپين دفاع از _
  )سوئد(گوتنبرگ _ کانون دفاع از آزادی بيان _
  کميته حمایت از زنان کرد_ 
  کميته کردستان_ 
  کردی_رادیو صدای زنان_ 
  استکهلم_رادیو جهان امروز_ 
  ) اتريش( وين _کميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ايران _ 
   هلند_يمسازمان پناهندگی پرا_ 
  ) کانادا( ونکوور_راديو صدای زن_ 
     ) آلمان( برلين _  ایرانی  پناهندگان سياسیانونک_ 
  ) آلمان( برلين _کانون دفاع اززندانيان سياسی _ 
  آلمان _ انجمن بيداری ايرانيان هانوور_ 
  فدراسيون سراسری اتحاد ایرانيان و کردها در سوئد_ 
   سوئد_آسيل کميته گروه ايران _ 

     اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن_ 
  ) سوئد( اوره برو _ انجمن ايرانيان_
  ) سوئد( اوره برو _کميته دفاع از پناهجويان _ 
  ) سوئد(کميته همبستگی با خلق ها در استان اوره برو _ 
  )آلمان(کلن _ کانون حمايت از مبارزات مردم ايران ) تالش(_ 
  زسایت خبری و سياسی جوان امرو_ 
  برو، سوئداوره_جمعيت فرهنگی کردها برای اتحاد_ 
  استکهلم_کميته کردستان_ 
  استکهلم_جمعيت کردها در وربی_ 
   آلمان _کانون مستقل ايرانيان اليپزيک _ 
  ) آلمان(  هانوور _)بخش فارسی راديو فلورا(راديو آوا _ 
  گوتنبرگ_ فرهنگسرای انديشه _ 
  گوتنبرگ_اهجمعيت کردها و سوئدی_ 
  وستروس، سوئد_جمعيت فرهنگی کردها برای اتحاد_ 
  ) آلمان( آخن _کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران _ 
  )آلمان( هانوور_تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايران _ 
   آلمان_ شورای پناهندگان ايرانی برمن _ 
   مالمو_فرهنگسرای بامداد _ 
   مالمو _وب  اجتماعی دارک_انجمن فرهنگی _ 
  د سوئ_کميته همبستگی استان اوره برو _ 
   استکهلم  _انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی _ 
   سوئد و نروژ _هييت سر دبيری نشريه آوای زن _ 
  )نروژ (  اسلو _ راديو همصدا _
  ز کشور  نجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج ا ا_ 
  ) اياالت متحده آمريکا (واشنگتن_ کانون دوستداران فرهنگ ايران _ 
    گوتنبرگ  _انجمن فرهنگی و هنری اکباتان _ 
  هييت سر دبيری راديو برابری _ 
  گوتنبرگ _ راديو همراه _ 
   گوتنبرگ  _انجمن فرهنگی ميهن _ 
   انگلستان  _انجمن ايرانيان سوسياليست لندن _ 

 _کمتيه دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسی ايران                       _  
  فرانکفورت

   انگلستان _کميته دفاع از زندانيان سياسی _ 
  

  :ليست دوم* 
  نشریه نگاه_ 
  آلمان_ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران _ 
 کانون پژوهشی نگاه_ 
  گوتنبرگ_های کردی و فارسیله به زبانرادیو صدای کومه_ 
  های فارسی و کردیسياسی پيام، به زبان_نشریه خبری_ 
  )مرکز ادبيات کودک(وکدار_ 
  جمعيت الغای کار کودک در ایران_ 
 روژهالت_جمعی از فعالين سياسی و اجتماعی کرد در کردستان_ 
  انجمن زنان پيشرو کردستان ایران_ 
  SOSایران _ 
  

  آوری امضاء ادامه داردکمپين جمع* 
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  بيانيه جمعی از فعالين سوسياليست جنبش کارگری
 

  مون اوضاع سياسی  پس ازپيرا      
  انتخابات نهم رياست جمهوری       

 
   

با نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسالمی جامعه ايران وارد                   
 : اين انتخابات نشان داد که. دوره جديدی از مبارزه طبقاتی شده است

 بحران قدرت درون جمهوری اسالمی به رو آمدن فاسدترين و                           -1
در دو سوی انتخابات نهم دو          .  وها منجر شده است      جنايتکارترين نير  

نيرو در برابر يکديگر قرار گرفتند که فاقد هرگونه شائبه ای از ترقی                   
فاسدترين و بدنام ترين چهره رژيم اسالمی در يک سو و    .  خواهی بودند 

متحجرترين و قشری ترين نماينده ترور اسالمی در سوی ديگر اين                     
 . گرفتندانتخاب در مقابل مردم قرار 

 کليه جناحهای درون بورژوازی اسالمی در حفظ و استمرار اين                       -2
تبليغ اين فريب     .  نظام سياه و تحميل آن به عنوان دمکراسی ذينفعند                

از جانب همه جناح های دولت      "  انتخابات دموکراتيک "بزرگ به عنوان   
و اپوزيسيون حاشيه قدرت، نشان داد که در ايران مبارزه برای                               

 پايه ای و زندگی انسانی حتی کوره راهی در چهارچوب رژيم             آزادي های
 .اسالمی نيز نخواهد يافت

 اين انتخابات نشان دهنده بی اعتباری تام و تمام همه آن ساختارها                 -3
. و وجوه ايدئولوژيکی بود که جوهر نظام اسالمی بر آنها بنا شده است              

مشروعيت تمام بازيگران اين نمايش فريب برای اثبات حقانيت و                           
خويش به سرقت افکار و ايده های آزاديخواهانه و برابری طلبانه                          
جنبشهايی دست زدند که کوچکترين سنخيتی با هيچ يک از روايتهای                

آشکار است که آنها در لوای ايده           .  تشکيل دهنده رژيم اسالمی ندارند       
. های آزادی و عدالت اجتماعی تثبيت نظام اسالمی خود را دنبال کردند              

 انتخابات قبل از هرچيز اهانتی به شان و حرمت ميليونها مردم در                  اين
 .ايران بود

 انتخابات در عين حال گواهی بود بر بی پايگی ادعاهای غرب مبنی                -4
دمکراسی غربی در    .  بر برخورداری از حمايت وسيع در جامعه ايران           

ايران امروز بيش از هر چيز تداعی کننده جنگ و خونريزی از يک سو          
اتفاقی نيست که     .  سرمايه داری لجام گسيخته از سوی ديگر است              و   

فاسد ترين سياستمدار رژيم به مقام پرچمدار نزديکی به غرب ارتقا                      
 .يافت

 انتخابات نهم يک بار ديگر نشان داد که تماميت طبقه سرمايه دار                    -5
در ايران در تداوم سنت تاريخی اش بازيگر هر ميدانی خواهد بود که                   

نده بيحقوقی مطلق کارگران و نيروی کار ارزان برای او                     تضمين کن  
ليبراليسم ايرانی که در روايت اصالح طلبی جريان اصلی خود را             .  باشد

پناه بردن به دامن آيت       .  دارد فاقد هر گونه ظرفيت ترقی خواهی است           
اله ها به بهانه خطر مقابله با فاشيسم برگ ديگری بر تاريخ سراسر                     

تالش عاملين سرمايه برای         .  ليسم ايرانی افزود     جبن و زبونی ليبرا        
نسبت دادن ارتجاع پيروزمند انتخابات به اقشار حاشيه نشينان و فقرا                
تنها برای پوشاندن مسئوليت خود در ايجاد اين تحول ارتجاعی و شاهد             
ديگری است بر آن که طبقه سرمايه دار به حق شايسته هيچ گونه                           

جاعی ترين جريان چاقوکش و چماق به       تلقی ارت .  حمايتی نبوده و نيست   
دست و تروريست حزب اله به عنوان پوپوليسم اهانتی است آشکار به               

اينها همه نشان می دهند که طبقه سرمايه دار ايران منافع              .  توده مردم 
زمينی خود را در حفظ همين نظام جستجو می کند و باز هم برای حفظ                   

 .واهد گرفتاين نظام در مقابل توده کارگران قرار خ
 اين افتخار بزرگ طبقه کارگر ايران است که پيشرو ترين بخشهای                 -6

آن در تمام دوره های انتخابات همان برخوردی را نسبت به آن در پيش              

در مقابل  .  بی اعتنايی مطلق به اين نمايش         :  گرفتند که اليق آن است       
ر رسوايی طبقه سرمايه دار، طبقه کارگر پيشرو با اين اقدام اعتبا                          

اعتباری که   .  اخالقی بزرگی در جامعه برای خود کسب کرده است                     
 .پشتوانه پيشروی های آتی است

رژيم اسالمی برای کشاندن     .   انتخابات نهم نشانگر قدرت رژيم نبود         -7
بخش هايی از توده مردم به پای صندوق های رأی بهای سنگينی پرداخته          

 مطالبات آزادی و        است و آن هم موج وسيع عوام فريبی و َعَلم کردن                 
جناحی که اکنون    .  عدالت خواهی از جانب همه ی جناح های درگير بود            

به نيرويی مسلط در درون رژيم تبديل شده است، تالش خواهد کرد با                    
ايجاد سيستمی از صدقه اجتماعی تغييراتی در نظام توزيع رانت ها ايجاد       

اد نموده و    نموده و جمع وسيع تری از اوباش و اراذل جيره خوار ايج                
. اجتماعی ايجاد کند      "  محکم"به اين وسيله برای خود يک پايگاه                   

: پالتفرم اجتماعی آينده رژيم را مي توان در دو کلمه خالصه کرد                             
 .ارتجاع سياسی همراه با ايجاد گروه های صدقه خوار

اين تحولی است به زيان طبقه کارگر و همه جنبشهای آزاديخواهانه و                
در مقابل اين تحول ارتجاعی بايد        .  ويژه جنبش زنان   برابری طلبانه به     

ايستاد و بار اين ايستادگی بيش از هر کس بر شانه های استوار طبقه                  
اهميت سازمان های توده ای کارگران امروز بيش از هر              .  کارگر است 

ايجاد، گسترش و استحکام اين              .  زمان ديگری روشن شده است             
 معيشت ميليونها خانواده           سازمانها نه فقط بهترين تضمين بهبود                

کارگري، بلکه همچنين بهترين تضمين در مبارزه بر عليه گسترش                      
فضای اختناق و سرکوب در جامعه و برای گسترش آزاديهای اجتماعی            

طبقه کارگر ايران امروز از اين موقعيت ويژه برخوردار است که            .  است
هانه و   تبديل به مرجع و تکيه گاه قدرتمند همه جنبشهای آزاديخوا                      

 . عدالت طلبانه اجتماعی شود
در چنين شرايطی تشديد مبارزه فعالين جنبش کارگری برای تحکيم و                 
گسترش نهادها و سازمانهای توده ای مستقل کارگران در محيط کار و               
تقويت کميته ها و تشکلهای طرفدار کارگران در خارج از محيط کار از                

سانهای آزاديخواه و برابری    ما از همه ان   .  اهميتی ويژه برخوردار است   
طلب انتظار داريم که در اين مبارزه در کنار کارگران و در سنگر                              

اين اولين گام برای    .  حمايت از حق تشکل مستقالنه کارگران قرار گيرند        
تحميل حق آزادی بيان و تشکل و گسترش آزاديهای اجتماعی به                             

فقان و   تحمل خ  .  دفتر آينده هنوز نوشته نشده است                .ارتجاع است  
. سرکوب، فقر و فالکت و بيحقوقی سرنوشت اجتناب ناپذير مردم نيست           
. کارگران متشکل می توانند اين آينده را به گونه ای ديگر رقم بزنند                      

بايد به   .  امروز همه چيز در گرو سازمانيابی و اتحاد کارگران است                    
  2005جوالی                    . پيشروی ادامه داد

  
 هوشنگ انصاری   – علی اشرافی     –انوئل اسماعيلی    م –يوسف آبخون   

 بهمن  – حسن رحيمی    – يداله خسروشاهی    - علی پيچگاه    – امير پيام    –
 مهدی   - فالمرز فيضی        – عباس فرد        – علی شير ُمبارکی          –شفيق   

  . علی واحدی– جالل مجيدی –کوهستانی 
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   wwp مريکا اموضع حزب دنيای کارگراننقد 
  

  انتخابات رياست جمهوری در ايراندر مورد 
  

   
 ٢٠٠۵درسرمقالًه اول ژوئيًه       )  ایاالت متحده  (حزب دنيای کارگران           

کارگران ایران به ایاالت متحده می         «  نشریًه اینترنتی خود زیر عنوان         
در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران  می             »  !دستها کوتاه :  گویند
همگی شگفتی خود را از پيروزی       رسانه های ایاالت متحده      «  :  نویسد

« :  و می افزاید    »  .محمود احمدی نژاد شهردار تهران ابراز ميکنند             
شگفتی واقعی، سر برآوردن کارگران ایران بود که رأیشان باعث                      

این حزب تا آنجا پيش ميرود که رفسنجانی          .  »پيروزی احمدی نژاد شد   
ی گشایش درها به روی بانک جهانی و سياستها                 «  را خواهان      
ظهور بانکهای خصوصی و        «  واحمدی نژاد را مخالف          »  نئوليبرالی

خصوصی سازی به خاطر تعميق بيکاری و فقر؛ و خواستارایجاد                       
اشتغال، افزایش مزدها، بهبود مسکن، گسترش بيمًه بهداشتی و                 

توزیع «و  »  درمانی، و کمکهای اجتماعی به کارگران، تهيدستان و زنان           
  . عرفی ميکندم» عادالنه درآمد عظيم نفت

که نویسنده  »  نيت خيری «  ، فارغ ازهر  حزب دنيای کارگران     سرمقالًه  
مانند مبارزه با    (  یا نویسندگان آن ممکن است در سرداشته باشند               

سلطه طلبی و جنگ افروزی امپریاليسم امریکا، حمایت از خواست                 
کارگران ایران در زمينًه ایحاد اشتغال و مبارزه با بيکاری، افشای                        

 برانتخاباتی که      عمالً  ،)سياستهای نئوليبرالی، بانک جهانی و غيره          
همًه ناظران سياسی واکثریت قریب به اتفاق فعاالن آن روند و نتائجش             
را مخدوش و حتی نا منطبق بر قوانين خود جمهوری اسالمی ارزیابی               

رئيس جمهورمنتخب  «  ميکنند صحه ميگذارد، احمدی نژاد را همچون            
توصيف ميکند و با مدیحه سرائی او، خواسته یا                    »  نکارگران ایرا  

ناخواسته، رژیم ارتجاعی و خون آشام جمهوری اسالمی را تأ یيد                    
  .مينماید

    بخش آگاه و پيشرو کارگران ایران و همًه انقالبيان ایران به خوبی                  
 سال گذشته افسانًه ضد امپریاليست بودن رژیم              ٢٧ميدانند که در      

حتی به طور     (  ورت حمایت آن بدین اعتبار        جمهوری اسالمی و ضر      
، یکی از موانع مهم ایدئولوژیکی در راه استقالل          )موردی و توأم با انتقاد    

.  نظری، سياسی، عملی و تشکيالتی طبقًه کارگر ایران بوده است                
آنها دشمنی مدافعان چنين تز هائی با جنبش کارگری و جنبش                       

 اگر، از جانب نيرو هائی که خود        دموکراتيک در ایران را، حتی اگر، وبویژه      
آنها .    می ناميدند همواره نقد و افشا کرده اند         »  چپ و کمونيست  «را  

رژیم با  )  و نه جنگ زرگری    (همچنين ميدانند که حتی اختالفات واقعی         
قدرتهای امپریاليستی نه بر سر منافع مردم، بلکه در درجًه اول به                     

و در درجًه بعدی بر سر        منظورتداوم حيات ننگين حمهوری اسالمی،           
  .وجود و نقش رژیم جمهوری اسالمی همچون قدرتی منطقه ای است

 واصل انگليسی   حزب دنيای کارگران      در زیرترجمًه فارسی سرمقالًه       
آن، نقدمان براین سرمقاله و ترجمًه انگليسی آن را ـ که به سایت این                

 پيشرو و همًه     سازمان فرستاده ایم ـ درج ميکنيم  ما از همًه کارگران             
نيروهای انقالبی و دموکرات ایران خواستاریم انتقاد و اعتراض خود را به             

 ارسال دارند و بدینسان به تصحيح موضع نادرست           حزب دنيای کارگران  
دست کم در حد مراجعان به         (  این حزب و آگاه کردن افکار عمومی            

  .کمک کنند) سایت این حزب
  

حزب دنيای   «  ایت   س»  دنيای کارگران  «     سرمقالًه   
                                           ٢٠٠۵، مورخ اول ژوئيًه  ایاالت  متحده» کارگران

  
    با تهدید ایران به جنگ از جانب حکومت بوش، انتخابات ریاست                    

 که رژیم   ١٩٧٩جمهوری در این کشوربيش از هر انتخاباتی، از انقالب              
تعماری ایاالت متحده را بيرون         شاه را سرنگون کرد و نظام نو اس               

  .انداخت  تا کنون، توجه جهانيان را به خود جلب نمود
   رسانه های ایاالت متحده همگی شگفتی خود را از پيروزی محمود              
احمدی نژاد شهردار تهران ابراز ميکنند شگفتی واقعی سر بر آوردن                 

یران در  ا.  کارگران ایران بود که رأیشان باعث پيروزی احمدی نژاد شد              
اعتراضهای .     بيکاری بسر می برد     ٪٢٠ تا   ١۵رکود اقتصادی عميقی با      

کارگری ای که در دو دهًه گذشته سابقه نداشته اند دراین کشور                     
  .گسترش یافته اند

   نامزد ریاست جمهوری ای که ایاالت متحده انتظار پيروزیش را داشت            
برنامًه .    استاکبر هاشمی رفسنجانی بود که سرمایه دار ثروتمندی            

سرمایه گذاری خارجی   ]  جلب[  اقتصادی او تسریع خصوصی سازی و         
او درها را به روی بانک جهانی وسياستهای نئوليبرالی آن            .    بيشتر بود 

تا آنجا که به تهدیدهای ایاالت متحده مربوط ميشود                       .    گشود
رفسنجانی همچون کسی تصور ميشد که روابط دوستانه ای با ایاالت             

  .ارد و ميتواند با ایاالت متحده کنار بيایدمتحده د
یعنی »  ایران ـ کنترا    «همه چيز به کنار، او یکی از بازیگران قضيًه                   

ماجرای فروش پنهانی سالح از جانب رونالد ریگان و اوليور نورث به                    
ایران در حریان جنگ این کشوربا عراق، در قبال کمک ایران به آزادی                   

  .ن  بودگروگانهای امریکائی در لبنا
  از سوی دیگر احمدی نژاد از جنبش انقالبی ای سر برآوردره که رژیم               

  .دست نشاندًه امریکائی شاه را سرنگون کرد
  احمدی نژاد که آهنگرزاده است، مبارزًه انتخاباتی پوپوليستی ای را              
به پيش برد، ظهور بانکهای خصوصی و برنامًه خصوصی سازی را به                  

برخی حتی او را         .    قر نکوهش کرد     خاطر تعميق بيکاری و ف           
این توصيف احتماًال بيشتر     .    سوسياليستی اسالمی توصيف  ميکنند      

احمدی نژاد وعدًه ایجاد اشتغال     .    بيانگر انتطار کارگران از انتخاب اوست     
بيشتر، مزدهای باال تر، مسکن بهتر، گسترش بيمًه بهداشتی و                     

اوهمچنين توزیع  .    دهددرمانی و کمکهای اجتماعی به زنان را وعده مي         
عادالنه تر ثروت عظيم نفتی ایران را نوید ميدهد بجای اینکه به قول او                 

  .قرار گيرد»  یک خانوادًه ثروتمند« این ثروت در اختيار 
   کارگران و تهيدستان ایران با شمار بحد کافی باال بيرون آمدند و رأی                

ند و نه برای بانک        آنان برای کار رأی داد       .    دادند تا پيامی بفرستند     
  .   دستها کوتاه:  رأی آنان به ایاالت متحده گفت.  جهانی

  
  »دنيای کارگران« نقد سرمقالًه 

  
  سر دبير سایت دنيای کارگران

  آقا یا خانم گرامی
  

سرمقالًه مورخ اول ژوئيًه شما دربارًه پيروزی محمود احمدی نژاد در به               
ان شگفتی بسياری در      در ایر »  انتخابات ریاست جمهوری   «  اصطالح  

بویژه در بين    .    ميان ایرانيانی که آن را خوانده اند برانگيخته است                
کمونيستها و دموکراتهای ایران وهمًه زنان و مردان درستکاری که                    
دانشی عينی از اوضاع فاجعه آميز سياسی، اقتصادی، اجتماعی و                

 که در    فرهنگی ایران دارند و چيزی از مبارزًه طبقاتی تلخ و خونينی                 
آنها نميتوانند   :  طول سه دهًه اخير در ایران  جریان داشته ميدانند                  

اندوه، خشم وانزجار خود را از موضعگيری غير عادالنه و اشتباه آميز                  
، زیرا این موضعگيری نه      »  اندوه«ميگوئيم  .    شما در این امرپنهان کنند     

تهای از رسانه ای وابسته به جمهوری اسالمی ایران و یا امپریاليس                 
حامی این رژیم ارتجاعی، بلکه از جانب حزبی صورت ميگيرد که                       
پایبندی خود را به رهائی طبقًه کارگر، انترناسيوناليسم پرولتری و                    

  !همبستگی با مردمان زیر ستم اعالم کرده است
  

        
  

ضد سرمایه  «  ،  »  انقالبی«  شما محمود احمدی نژاد را با صفاتی چون         
و غيره توصيف   »  ضد امپریاليست «  ،  »ت اسالمی سوسياليس«  ،  »  دار

 ١٩٧٩ای تصویر ميکنيد که از انقالب        »  آهنگرزاده«  شما او را    .    ميکنيد
واقعيت این  .    ایران به ضد رژیم شاه و سلطًه ایاالت متحده سر بر آورد             

  : است که او نه انقالبی است، نه ضد امپریاليست، نه ضد سرمایه دار
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   ....موضع حزبنقد                      
  
   

او چيزی جز یکی از مرتجع ترین، ضد دموکرات ترین، ضدانقالبی ترین                
  .چهره ها در صحنًه سياسی ایران نيست

تيم «      شما قطعًا ازاتهامات جدی بر او همچون مسؤل تدارکات و رهبر          
.   دراتریش آگاهيد  ١٩٨٩در قتل مخالفان سياسی رژیم در سال         »  ذخيره

ام رفسنجانی رئيس جمهور رژیم اسالمی ایران و علی                 در آن هنگ    
طبق شهادت شماری از اشخاص     .    خامنه ای، مانند امروز، رهبرآن  بود      

از جمله برخی از مأموران سابق عمليات تروریستی رژیم در               (  مطلع  
، و اطالعات و بيانيه های فعاالن حقوق بشر، برخی از              )خارج از کشور  

 بسياری از روزنامه نگاران مستقل،          چهره های سياسی در اتریش،       
خانواده ها و نزدیکان قربانيان،  خامنه ای و رفسنجانی آمران اصلی این             

  .قتل سياسی بودند و احمدی نژاد جزء مجریان آن
  از دیدگاه طبقاتی، احمدی نژاد خدمتگزار مطيع سرمایه داران و دیگر              

وکرات ـ نظامی ـ     بطور دقيقتر، او نوکر وقيح بخش بور        .  طبقات داراست 
   این بخش در اتحاد با بخشی از تجار               .مذهبی بورژوازی ایران است    

بورژوازی بوروکرات ـ    .    بزرگ، دست باال را در درون طبقًه بورژوا دارد              
نظامی ـ مذهبی و تجار بزرگ متحد آن در مبارزه ای دائمی نه تنها با                   

رای تصاحب  کارگران و زحمتکشان بلکه با دیگر بخشهای بورژوازی ب               
بخش اعظم سود هائی که از استثماروحشيانًه  کارگران و زحمتکشان            
حاصل شده، و برای حفظ  و تحکيم سلطًه سياسی و فرهنگی خود،                

  .         عالوه بربرتری اقتصادی، درگيرند
آنتی تز    شما در سرمقالًه خود ميکوشيد احمدی نژاد را همچون                    

عيت این است که او مخلوق            رفسنجانی توصيف کنيد؛ واق        مردمی
رفسنجانی بود  .  رفسنجانی و دیگر مقامات باالی رژیم اسالمی است         

.  که او را به مقام استانداری اردبيل در شمال غربی ایران ارتقا داد                     
رقابت و مسابقًه کنونی آنها را تنها در چارچوب تضاد های درونی طبقًه               

     .دحاکم و دار و دستًه حکومتگر ميتوان توضيح دا
یا در مقابل سلطًه    »   دستگاه فردی مردمی در مقابل   «      احمدی نژاد   

بر خالف آنچه از      (  امپریاليستی یا تهدید های امپریاليستی نيست            
، او کسی نيست  که از بيرون وارد         )سرمقالًه شما ميتوان استنباط کرد    

 یا به عبارت دیگر، قطعًه      دستگاهاو آدم همين    :  گود شده باشد، بعکس   
  . یدکی ماشين دولتی بورژوازی در لحظًه کنونی است

و ]    اشتغال[به کار «     از نظر شما کارگران ایران با انتخاب احمدی نژاد           
:  و با رأی خود به ایاالت متحده گفتند             .    نه بانک جهانی رأی دادند       

به رغم بحث و نتيجه گيری شما، هر ناظرعينی گرا و             »    .دستها کوتاه 
بانک جهانی سرمایه گذاری قابل         )  الف:    هد که  مطلعی تأیيد خوا    

بویژه با توجه به مدیریت       (توجهی در ایران نکرده و در آیندًه نزدیک نيز            
بيکاری انبوه در ایران  محصول       )  این کار را نخواهد کرد و  ب         )    جدید آن 

به این  (  سرمایه گذاری یا سياستهای بانک جهانی در ایران نيست                
ناچيزی در اقتصاد و سياست ایران درحال            دليل که این بانک نقش          

بيکاری انبوه در ایران محصول قوانين انباشت سرمایه داری         ؛  )حاضر دارد 
و شيوًه توليد سرمایه داری بطور کلی است که سياستهای ارتجاعی              
رژیم جمهوری اسالمی ایران و برخی گرایشهای نيرومند در محافل                 

ی انگل عمل ميکنند تا بنفع       حاکم که بيشتر به نفع تجار و واسطه ها          
 در نتيجه رژیم     .سرمایه داران صنعتی مولد، آن را تشدید می نمایند             

جمهوری اسالمی ایران مانع عمده در راه پيشرفت اجتماعی، آزادی و             
این رژیم،  .  رفاه مردم و مانع عمده در راه انقالب کارگری در ایران است             

اهرم اصلی و تکيه گاه      و بطور کلی سلطًه بورژوازی در هر شکل آن،             
سياست ارتجاعی داخلی و خارجی          .  سلطًه امپریالسم در ایرانند      

جمهوری اسالمی ایران، تغذیه کننده و تقویت کنندًه سياست                        
اوست، »  جنگ با تروریسم  «  ارتجاعی جورج دبليو بوش، و به اصطالح          

که نام مستعار جنگهای امپریاليستی ایاالت متحده برای سرکردگی بر           
  .ن، جنگهای توسعه طلبانه، الحاق طلبانه و سلطه طلبانه استجها

  
این .        شما از شمار نسبتًا باالی آرای احمدی نژاد سخن ميگوئيد              

شاید عمده دليلی باشد که باعث شده این آرا را به کارگران نسبت                   
« دهيد، و در همان حال شعار های عوامفریبانًه انتخاباتی او را به                      

  ! ها می خریدآن» قيمت اسمی
    ما نميتوانيم دراینجا به تفصيل به این موضوعات بپردازیم و به یاد                   

  : آوری نکات زیر بسنده ميکنيم

هيچکس در ایران، شاید غير از رهبرجمهوری اسالمی و                •
شورای نگهبان ـ ارگانی که اساسًا برای از صافی گذراندن نامزد ها                   

 ۶ نامزد تنها صالحيت      ١٠٠٠ز  در انتخابات اخير از بيش ا       (  تعيين شده   
تن را تأیيد کرد که بعدًا رهبر دوتا از نامزدهای حذف شده را به این                        

ـ  صحت و قانونی بودن این انتخابات را قبول ندارد؛              !)    شش تن افزود  
همه ميدانند که نيروهای پاسدار و بسيج و آخوند ها وسيعًا در                          

بنفع احمدی نژاد تغيير جهت     انتخابات دخالت و جانبگيری کردند تا آرا را          
 دهند

 ميليون نفر واجد شرائط برای رأی            ۴٨ از مجموع تقریبًا          •
 ميليون نفر به     ١١ ميليون نفر به احمدی نژاد و حدود             ١٧دهی تقریبًا    

 ميليون نفراز واجدان شرائط رأی      ٢٠رفسنجانی رأی دادند، یعنی حدود       
رگران به احمدی نژاد     شما چگونه نتيجه ميگيرید که اکثریت کا        .    ندادند

رأی دادند؟  از نظر آماری طبيعی است فرض شود که شمار کارگران در               
از شمار  )  که بطور تصادفی انتخاب شده باشند       (   ميليون نفر     ٢٠بين  

که باز هم بطور تصادفی انتخاب شده        (   ميليون نفر    ١٧کارگران در بين    
ن رأی    ميليو  ١١افزون بر این، بخشی از             .    بيشتر است  )  باشند

رفسنجانی دارای نفوذی هر چند        (  رفسنجانی، رأی کارگران است        
( »  شورا های اسالمی کار        «  کاهش یابنده در ميان باصطالح              

بنا براین هيچ دليلی بر     .    است)  سازمانهای کارگری وابسته به حکومت    
 .اینکه اکثریت کارگران بنفع این یا آن نامزد رأی داده باشند وجود ندارد

 نژاد و احزاب و سازمانهای پشتيبان اوهرگز              خود احمدی  •
رهبر یکی از این احزاب بسيار        .    چيزی به ضد بخش خصوصی نگفتند       

متنفذ اخيرًا گفت که همًه بنگاههای دولتی غير از نفت و تلویزیون                     
احمدی نژاد یکی دو بار کلماتی در بارًه            .  دولتی باید خصوصی شوند    

بازار اوراق بها   »    نقش قمار گونهً  «  نرخ باالی بهرًه بانکها ی خصوصی و       
 .را تصحيح کرد» تپق ها« دار بر زبان آورد اما بسرعت این 

شما روی منشأ طبقاتی پائين احمدی نژاد انگشت                        �
ميگذارید، ما فکر ميکنيم نيازی به یادآوری نيست که کم نبودند                         
آدمهائی که ازميان زحمتکشان برخا ستند و بعدًا به بد ترین دشمن                  

موسولينی و هيتلر هم منشأ طبقاتی پائين               :    تبدیل شدند  آنان   
  . داشتند

ما درک ميکنيم که شما خواسته اید از آنچه فکر ميکنيد ممکن است                  
خواستهای طبقًه کارگر ایران باشد پشتيبانی کنيد و سياستهای                   

اما ما فکر می کنيم که       .    ارتجاعی و جنگ طلبانًه بوش را افشا سازید        
ران ایران با ستایشی که شما از یکی ازمتعصب               همبستگی با کارگ   

ترین چهره های ضد کمونيست و ضد دموکرات در ایران به عمل آورده                 
اید سازگاری ندارد، کسی که خود و مرشدان مرتجع و خون آشامش                

، با شکنجه گران در     ١٩۶٠تنها با مال ها و ژنرالهای اندونزی در سالهای           
ی، با ایران دوران شاه،  با یونان             شيلی و آرژانتين خونتا های نظام         

  .سرهنگها، با اسپانيای فرانکو و غيره قابل مقایسه اند
     ما اميدواریم که شما موضع نادرست خود را تصحيح کنيد و                         
همبستگی خود را با کارگران از نظر طبقاتی آگاه ایران و همًه نيرو های              

ا رژیم جمهوری    راستين انقالبی که در گير مبارزًه  مرگ و زندگی ب                  
  .اسالمی هستند، و نيز با انقالبيان همًه کشور ها  نشان دهيد

    
    شما ميتوانيد تمام یا بخشی از این متن را در سایت خود درج کنيد                 

  ).ما از شما دعوت ميکنيم این کار را انجام دهيد( 
  

  با بهترین احترامات
  

  جمعی از کمونيستهای ایران
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  پيام به سمينارسراسری               
   درباره کشتارزندانيان سياسی درزندانهای    

  )آلمان (  کلن– جمهوری اسالمی ايران       
  

 –رفقا، دوستان ، ياران گرامی و شرکت کننده گان درسيمنارسراسری              
   !سالمها و درودهای گرم و صميمانه ما را بپذيريد )   آلمان( کلن

  
ندانيان سياسی دو رژیم شاه و جمهوری          برگزاری سمينارسراسری ز   

اسالمی را به شما برگزار کنندگان این سمينارپيشاپيش تبریک می                
اميدواریم که این    .  گوئيم و آرزوی موفقيت برای شما عزیران داریم               

سميناربتواند دربازتاباندن نوربرتاریکخانه اشباح حکومتهای پهلوی                 
هه اخير برمردم ایران و       واسالمی و برمال کردن حقایقی که درچند د           

فرزندان آزادیخواه وبرابرطلب آنان در سياهچالهای حکومتی رفته است            
، موفق شود و با کيفيتی شایسته ،زنان ومردان ؛جان باختگان دليرراه              
آزادی و برابری درکشورما تقدیر کند و پرچمی را که آنان برای دفاع                     

ل ، برای برابری و رفع      ازآزادی های بی قيد و شرط عقيده و بيان و تشک          
هرگونه ستم ملی، جنسی و طبقاتی برافراشته بودند و با جان خود از              

ما بازماندگان این دليران بی شک            .آن دفاع کرده بودند را برافرازد            
وظيفه داریم حافظه تاریخی مردمی را که به خاطرجنایات وحشيانه                 

راموشی حکومت اسالمی عليه مردم، جنایات رژیم پهلوی را به ف                   
سپرده اند، را زنده کنيم نباید بگذاریم بخاطراین فراموشکاریها، عمله               
استبداد وامپریاليسم با آرایشی تازه باردیگرایران را گرفتاراستبداد                 

  . دیگرکنند
  

  رفقا و دوستان و یاران عزیز
  

.  قرار داریم   67ما درآستانه سالگرد قتل عام زندانيان سياسی سال              
سی که تنها جرمشان دفاع از آزادی و عدالت و                هزاران زندانی سيا   

هزاران زندانی که    .  مقاومت در مقابل استبداد دینی و حکومتی بود            
سالها در زندانهای حکومت اسالمی محبوس بودند و بسياری حتی                

به جوخه های مرگ و دار سپرده        .  دوره محکوميت خودرا گدرانده بودند       
. تل عام ها در ایران اسالمی نبود        بی تردید این تنها نمونه از ق      .  شدند  

رژیم اسالمی با قتل عام های گسترده درکردستان و ترکمن صحرا ، با               
 و  78 ، با قتل های سياسی سال        60قتل عامهای گسترده در تابستان      

 سال گذشته برای همگان       26با ترور و کشتارهای گسترده در تمام            
ان دهندگان این   شناخته شده و وظيفه ماست که که رهبران و سازم            

. بکشانيم  "  جنایت عليه بشریت  "  جنایات را به پایه ميز محاکمه بخاطر       
هرکدام ازما سندی بر تاریخی هستيم که برمردمان سرزمين ایران                  

برای وطيفه ای که در پيش است راهی چز گسترده ترین              .رفته است   
همکاریها بين نيروهای آزادیخواه ، دمکرات و چپ و سوسياليست                    

راهی جز کنار زدن اندیشه های فرقه گرایانه و سکتاریستی ،            .  ت  نيس
برای سازمان دادن یک کمپين گسترده در دفاع از زندانيان سياسی، در             
افشاندن نور حقيقت بر تاریخ سياه رژیمهای پهلوی و جمهوری                        
اسالمی، برای جلوگيری از تکرارجنایت عليه بشریت، برای جلوگيری از           

 استبدادی دیگر بجای استبداد خونریز حاکم و برای            باز توليد حکومتی  
باید همه آنانی   .  سازمان دادن مبارزه پيگير برای آزادی و برابری نيست           

را که دل و جان در دفاع از آزادی و برابری ، در مقابله با استبداد و                           
امپریاليسم دارند، برای سازمان دادن این نوع از کمپين ها و سمينارها              

این .  راین ميان ، نبایدحتی یک نام را به فراموشی سپرد             د.دعوت کرد 
کمپين هایی  .  کمپين ها را باید بطوردائم، پيگيروهميشگی ادامه داد            

که جهانيان را به آنچه برمردم ایران گذشته و می گذرد، آشنا کند                       
وافکارمترقی را به پشتيبانی ازمبارزه مردم ایران برای آزادی ، برابری                

  . وادارد
 شما عزیزان و یاران ، صميمانه آرزوی موفقيت داریم و                 برای

  .دستتان را می فشاریم 
                                       

   راه کارگر–کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  

  2005 جوالی13                               
  

 ٢٠٠۵ جوالی  ١٢
 ١٣٨۴ تير ٢١ برابر با 

 
يئت جنبش همبستگی و وکالی بدون مرز         ديدار  ه  

با وزارت امور خارجه سوئد در باره اکبر گنجی و             
 ناصر زرافشان

 
با رو به وخامت نهادن وضعيت اکبر گنجی و همچنين موقعيت نگران                  
کننده ناصر زرافشان،و در حمايت از گرد همائی جلوی دانشگاه تهران              

و ديگر زندانيان    و به درخواست جنبش همبستگی با ناصر زرافشان                
سياسی و همچنين  سازمان وکالی بدون مرز،  ديداری با وزارت امور               

  صورت    ٢٠٠۵ جوالی     ١٢خارجه سوئد  در روز سه شنبه مورخ                 
در اين ديدار هيئتی متشکل از دکتر مهرداد درويش پور و                            .گرفت

شهاب فيضی از جنبش همبستگی و آقای کنت لوئيس، رئيس سازمان                
ز با مسئوالن وزارت امور خارجه سوئد متشکل از                  وکالی بدون مر    

آقای تورکل استرنلوف، معاون رئيس بخش خاورميانه وزارت امور                  
خارجه و خانم سوزان نيلسون، مشاور وزارت امور خارجه به گفتگو                

در اين ديدار نمايندگان جنبش همبستگی و وکالی           .  و رايزنی پرداختند   
 :دندبدون مرز خواستهای زير را عنوان کر

دولت سوئد ضمن  اعالم ابراز نگرانی از  وضعيت مخاطره آميز                    )  ١
اکبر گنجی و دکتر ناصر زرافشان به دولت ايران، خواستار آزادی                         

 .فوری هر دو شود
از خواست ارسال هيئتی متشکل از وکالی بدون مرز برای بازديد                 )  ٢

 حمايت  از اکبر گنجی، دکتر زرافشان و ديگر زندانيان سياسی در ايران            
 .شود
دولت سوئد به عنوان عضوی از اتحاديه اروپا خواستار واکنش                   )  ٣

قاطعانه تر اتحاديه اروپا برای آزادی اکبر گنجی، دکتر زرافشان و ديگر       
 .زندانيان سياسی شود

اتحاديه اروپا از سياست گفتگوی انتقادی دست بردارد و هر نوع                 )  ۴
 .حقوق بشر در ايران کندگفتگو با ايران را منوط به بهبود وضعيت 

مسئوالن وزارت امور خارجه سوئد، ضمن تاکيد بر نقش پيشگام دولت            
سوئد در دفاع از حقوق بشر در ايران، اظهار نمودند که کليه                                      
درخواست های فوق را با وزير امور خارجه سوئد طرح نموده و                            

ق در عين حال تاکيد نمودند که از طري        .  تصميمات الزم را خواهند گرفت    
سفير خود در تهران، نگرانی خود را از وضعيت اکبر گنجی و دکتر                        

عالوه بر آن سوئد         .  زرافشان به مقامات ايرانی اعالم خواهند کرد                
درخواست ارسال هيئتی برای بازديد از زندانيان سياسی را با ديگر                      

 .اعضای اتحاديه اروپا  در ميان خواهد گذاشت
تر اتحاديه اروپا برای آزادی          در رابطه با ضرورت اعمال فشار بيش              

گنجی و دکتر زرافشان، مسئولين وزارت امور خارجه سوئد اشاره                      
 جوالی در بروکسل مسئله ايران ١٨نمودند که در نشست روز دوشنبه  

 .در دستور کار گفتگوهای اعضای اتحاديه اروپا قرار خواهد گرفت
ز واکنش و   در پايان، نمايندگان جنبش همبستگی و وکالی بدون مرز ا            

نامه حمايت آميز وزير امور خارجه  و دولت سوئد نسبت به سرنوشت               
اکبر گنجی و دکتر ناصر زرافشان و ديگر زندانيان سياسی تشکر                           
نمودند و دولت سوئد را به پيگيری هر چه بيشتر اين سياست ترغيب                  

 .نمودند
 جهت دريافت اطالعات بيشتر با تلفن های زير  در سوئد  تماس                                

 :ريدبگي
Tel.0046736631177 ،Tel.0046703263435  

  
  جنبش همبستگی با ناصر زرافشان و ساير زندانيان سياسی در ايران 

   


