
  مقاومت دربرابر امحاء آثار جنايت
  

 t.roozbeh@freenet   تقی روزبه               
  
 شهريورماه،گورستان خاوران ميعاد گاه 11   روزجمعه  

چندين هزارنفری بود که خانواده های جان باختگان 
 هرساله درچنين روزهائی،بياد آن 67کشتارسياسی سال 

ه رخ داد،گل بارانش می جنايت هولناکی که درآن تابستان سيا
حضورجوانان و دانشجويان .کنند و گلزارخاورانش می نامند

درميان خانواده های سال خورده،از رويش نخستين جوانه 
  .   های پيوند نسل گذشته و جديد حکايت می کند

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

  !وقاحت يک رئيس جمهور         
 

  جمشيد پدرام                
  

همه عاليم وآثارنشان ازآن دارند که مردم امريکا پس 
ازانتخاب مجدد جرج بوش به تدريج با پی بردن به پی آمدهای  
تلخ وناگوار  گزينش  خود  آشنا می شوند وبا شنيدن وديدن 

  .وضعگيريشان را تغيير می دهنداخبارجنگ عراق م
  9 بقيه در صفحه                           

   ----------------------------------------------------------  
 فقر و فالکت را توسعه ، کابينه احمدی نژاد هم

    رسول آرام                !خواهد داد 
  

و ترکيب نظامی احمدی نژاد "  مردمی"با روی کار آمدن دولت 
اطالعاتی  کابينه وی ، مردم ميبايد منتظريک وضعيت بسته و خفقان 

واقعيت امر . آور بيش از آنچه که تا کنون  تجربه کرده اند ، باشند
نيز نشان ميدهد که  رژيم مصصم است با ايجاد ترس و وحشت در 

عدل "دل مردم و در پس  شعار های فريبنده ای چون  حکومت
   طرفدار رژيم  تا کنون با همه نيروهای بسيجی و پاسدار، که" الهی

  7                                  بقيه در صفحه 
   

  
    

 
   

  
   ديدگاه                            

  پاسخی به فرخ نگهدار و بحثی کوتاه پيرامون
  پالتفرم کنگرۀ سازمان فدائيان ـ اکثريت   

  16ص               یاحمد زاهدی لنگرود         

  به پاس گراميداشت،   حضور بی سابقه مردم  
   3 ص      ياد نيلوفران خفته در گلزار خاوران  

  
  ! اين جنايات را فراموشی نشايد     

   امير جواهری لنگرودی                  
   4                                             در صفحه               

 -----------------------------------------------------      
   به مناسبت) در تبعيد(پيام کانون نويسندگان ايران   

  هفدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی        
  

  
  6 در صفحه                             

    -----------------------------------------------------  
   یمرگ دلخراش مادر رضائ          

   6  ص -------------------------------------------------   

   در امارات ی زنان خارجتيوضع     
    
  یفرزانه کمال : برگردان       نترهيالجز : از      

   10      ص-------------------------------------------------   
  !به دبير کل سازمان مللنامه همسر ديوارگر* 

 یري دستگبه  کنگره کار کاناداسيياعتراض ر * 
  15 در صفحه                    !گرروايبرهان د

   -----------------------------------------------------  
   سوئيس–اگوست درشهر برن  27گزارش تظاهرات

  11    ص ----------------------------------------------------   

  )قسمت دوم (  ره يافتن به سوسياليسم
   هری مگداف و فرد مگداف: نوشته  

  12 ص      مرتضی محيط :    ترجمه 

       

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

  ...ر مقاومت دربراب            
  

جوانه هائی که درصورت شکوفاشدن می توانند، سودای رژيم 
را درمشمول مرورزمان کردن جنايت و بفراموشی سپردن آن 

آن چه که امسال بيش ازهرچيز ديگرذهن خانواده . برباد دهند
شته بود،نگرانی ازتوطئه های قربانيان را بخود مشغول دا

های تازه ای بودکه جنايت پيشه گان برای محو آثار جنايت 
خود درسرمی پرورانند و نيزلزوم مقاومت سازمان يافته و 

  .  نقشه مندی که ضرورت برافراشتن اش احساس می شود 
رسم است که هرمجرمی پس از ارتکاب جنايت تمامی ذهن و 

رم و ردپاهای خود می فکر خود را صرف پاک کردن آثارج
والبته جنايت هرچه بزرگترباشد پاک کردن ردهايش . کند

تالش های مکرر و . نيزبهمان اندازه مشکل ترمی گردد
نافرجام رژيم در سال های گذشت برای محو آثار جنايت خود 
که هربار با چنگ وناخن خانواده های زندانيان سياسی به 

درطی اين سال ها شکست انجاميد،بخشی ازنبردی است که 
حول حفظ و امحاء اين سند تاريخی بجا مانده از جنايت 

با اين همه رژيم اسالمی اين بار .تاريخی جريان داشته است
برآن شده که با نقشه و تمهيدات جدی ترو و عزم قاطع 

شعارهای . تری،نيت ديرينه و اهريمنی خود را به اجرا درآورد
،جعل "سازی خاورانسامان دهی و باز"غلط اندازی چون 

اطالعيه ازسوی خانواده ها دردفاع ازطرح شهرداری باهدف 
ايجاد ترديد و تشتت درميان خانواده های جان باختگان،دادن  
وعده هائی چون دست دست نزدن به گورهای مورد نظرآنان، 

البته پاسخ خانواده ها قاطع و . ازجمله اين تهميدات جديد است
 خانواده های اعدام شدگان گلزار ما":هوشيارانه بوده است

خاوران اعالم می داريم که عزيزان ما در گورهای عادی و به 
روش معمول فوت و دفن نشده اند که بتوان محل دفن آنان را 
به شکل عادی قطعه بندی کرد،بلکه بسياری از اين عزيزان 

همچنين اعالم می . در گورهای دسته جمعی مدفون شده اند
ت نياز ساماندهی گلزار خاوران، ابتدا الزم داريم، در صور

است نام و نشان، چگونگی و زمان اعدام، چگونگی و محل 
دفن تک تک اين عزيزان مشخص گردد، پس از آن خود 
خانواده های قربانيان، در مورد بازسازی گورستان اقدام 

  ."خواهند کرد
 بااين همه نبايد از دسسيه ها و توطئه های رژيم برای باجرا

چرا که قرائن و وشواهد تازه ای .درآوردن قصد خود غافل بود
وجود دارند که نشان دهنده آن است که رژيم اين باربيش 
ازهرزمان ديگری درعزم خود برای محو آثارجنايات خود 

نخست آن که قبضه همه قدرت وارگان های :مصمم تراست
اجرائی و امنيتی بدست تاريک انديش ترين و هارترين بخش 

اکميت،عزم وزمينه مساعدتری برای باجرا درآوردن هدف ح
دوم آن که رژيم . های پليد وديرينه رژيم فراهم ساخته است

اکنون بيش ازهرزمانی چشم انداز آينده خود درسطح بين 
المللی را تيره و تار يافته و برای مقابله با آن نيازمند 

  .پاکسازی آثارجرم و جنايت های خود است
دن از اين توطئه توسط خانواده های قربانيان و همين بوبر

است که به برگزاری مراسم امسال رنگ وجالی خاصی 
اقدامات کنونی رژيم را بايد به مثابه تست های اوليه . بخشيد

. برای برای آزمون ميزان واکنش و مقاومت به حساب آورد

بی ترديد اگر رژيم زمينه مقاومت را ضعيف ارزيابی کند،گام 
ازهمين رو  تنها برافراشتن . دی را برخواهد داشتهای بع

جنبش مقاومت و گسترش دامنه آن است که می تواند رژيم را 
اما ايجاد يک جنبش کارساز و فراگير،که برپايه . بعقب راند

عناصر هم اکنون موجود اين جنبش صورت پذيراست،قبل 
ازهرچيز نيازمند ساماندهی مقاومت ازطريق طرح مطالبات 

ونيزتفرقه (  وفراگير ازيکسو و فائق آمدن بر تفرقه هاروشن
و گسست های موجود  مابين عناصر تشکيل دهنده )  افکنی ها

سه نوع از مهم ترين اين نوع . اين جنبش از ديگرسو است
گسست ها را می توان در تفرقه و تفرقه افکنی درميان 
ا خانوادهای جان باختگان،گسست بين مبارزات اين خانواده ه

با مبارزات ساير خانواده های زندانيان سياسی و گسست در 
پيوند متقابل بين آن ها و جنبش های ديگری چون جنبش 
دانشجوئی وجوانان و زنان و فعالين و پيشروان جنبش 

  .مشاهده کرد...کارگری
بی ترديد نقش اصلی و محرک را دردامن زدن به 

تجاوز .  داشتمقاومت،خانواده های قربانيان برعهده خواهند
اگرکه برآن - به حريم گورهای جگرگوشه گان اين عزيران

 می تواند نقش آتش زنه را دربرپاکردن چنين -اصرارشود
والبته اين مقدور نخواهد شدمگر  آن که . مقاومتی داشته باشد

از اتحاد و همبستگی  مابين خانواده های قربانيان هم چون 
 که تأکيدبر نقش اما بديهی است.مردمک چشم حفاظت شود

خانواده ها بعنوان هسته اوليه چنين مقاومتی به تنهائی کافی 
گلزارخاوران به مثابه سندبی همتا،ازيک جنايت . نيست

تاريخی و ازتجاوز نظام حاکم به حريم آزادی های سياسی و 
حقوق اساسی مردم،متعلق به همه مردم وآزاديخواهان 

اندازه خانواده ها، ازاين رو آن ها نيز بهمان . کشوراست
مسؤل حفاظت از آن بوده و الزم است با چنگ و دندان از آن 

بنابراين حلقه زدن بدور آن و پشتيبانی فعال . حراست کنند
وهمه جانبه از مبارزات ومطالبات دادخواهانه خانواده های 
زندانيان سياسی قتل عام شده،وظيفه خطيری است که برعهده 

ژه جنبش های دانشجوئی،زنان و تک تک آزاديخواهان، بوي
  .روشنفکران و  فعالين کارگری دارد

 تالش های متقابل ازهرسو برای غلبه برگسست های مزبور 
و تالش برای فراروياندن مطالبات دادخواهانه خانواده های 
قربانيان به مطالبات عمومی و حمايت فعال ازآن ها توسط 

بين المللی کردن سايرجنبش های مطالباتی و بازتابانيدن و 
که دراين جانقش آزاديخواهان خارج از کشور برجسته می -آن

بهره گيری ازتجربه های . ازاهميت زيادی برخورداراست-شود
موفقيت آميز جنبش های مشابه درنقاط ديگر جهان ازعوامل 

دربسترچنين عزم و کارزاری، تالش . ديگرموققيت خواهد بود
رعب ودستگيری و مصادره های مذبوحانه رژيم برای ايجاد 

راه بجائی نبرده و موجب شعله ...کردن فيلم و عکس و
  . ورترکردن زبانه های آتش خواهد شد
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به پاس گراميداشت ، حضور بي سابقه مردم     
    ياد نيلوفران خفته در گلزار خاوران

  
  ٢٠٠۵ سپتامبر ٢ – ١٣٨۴ شهريور ١١جمعه           

  

  
  
  

 شهريور تعداد کثيري از مردم ميهن ١١مصادف با ه جمعروز 
مان با حضور گسترده و بي نظير در گلزار خاوران ياد 

  . را گرامي داشتند۶٧جانباختگان کشتار 
از همان ساعت اوليه صبح، دسته دسته مردم از پير و جوان 
با بغل هاي پر  گل  و بوسه اي بر اين خاک مقدس وارد 

 شرکت کنندگان در اين مراسم تا سه تعداد. خاوران مي شدند
هزار نفر تخمين زده مي شود، که اين حضوري چشمگير و 

تمام گلزار خاوران غرق در گل بود و خانواده . بي سابقه است
  . هاي اين جانباختگان از همه با شيريني پذيرايي مي کردند

در مرکز محوطه گلزار خاوران عکسهاي اين جانباختگان 
راف آن با گل تزئين شدو به رسم هر ساله قرار گرفت و اط

  .همه در اين محل گرد هم  آمدند
مراسم با يک دقيقه سکوت به پاس احترام به جانباختگان و  

مادر (يک دقيقه سکوت براي گراميداشت ياد  مادر رضايي 
که نبودش در اين مراسم کامال احساس مي )  چهار جانباخته

س دانا و علي اشرف شد،آغاز گرديد و سپس آقايان رئي
درويشيان هر کدام بطور جداگانه در مورد مسائل جديد در 
خاوران و آنکه چگونه مي توان اين گلزار را حفظ کرد، 

بعد از آن تعدادي به نمايندگي از طرف خانواده . صحبت کردند
ها در مورد عملکرد هاي تا کنون و بعد، اين  خانواده ها  در 

اري براي ساماندهي صحبت کردند را بطه با طرح جديد شهرد
و قرار شد بعد از اتمام اين عملکردها  گزارشي کامل به 

  .خانواده ها داده شود
تعداد زيادي خبرنگار و فيلمبردار از مراسم گزارش تهيه مي 

در .حضور بي سابقه دانشجويان بسيار محسوس بود . کردند
رها  با طي مراسم مادران با خواندن مرثيه هاي محلي و جوانت

خواندن  سرود و آوازهاي حماسي ، ياد اين عزيزان را گرامي 
  .  ظهر امروز ادامه داشت١٢داشتند ، مراسم تا ساعت 

  
  

  . يادشان گرامي باد                        
  

  ۶٧يکي از اعضاي خانواده جانباختگان سال        
  
  

  
 گرد خاوران و دستگيری جوانانمراسم سال

 
 شهریور، مراسم ١١شی که از تهران رسيده، امروز جمعه بنا به گزار

 در کلزار ۶٧ تابستان  باختگان های جان با شکوهی توسط خانواده
  دقيقه صبح ٣٠/٩در این مراسم که از ساعت . خاوران برگزار شد

جمعيت از . آعاز شد، جمعيتی بالغ بر دو هزار نفر شرکت داشتند
های گل و عکس  شتن شاخساعت هفت و نيم صبح با در دست دا
مراسم با اعالم یک دقيقه . عزیزان شان به تدریج به خاوران آمدند

باختگان آغاز و سپس چند تن از جمله  علی  سکوت به احترام جان
منصوره . دانا به سخنرانی پرداختند اکبر درویشيان و فریبرز رئيس

بهکيش متنی در باره مرگ دلخراش مادر رضائی قرائت کرد که 
سپس جمعيت اقدام به خواندن سرود . معيت را تحت تاثير قرار دادج

های  امسال خاوران غرق در گل. پيمائی کردند دسته جمعی و راه
رنگارنگ بود و ستاره سرخ رنگ بزرگی در محل برگزاری مراسم 

مراسم امسال با یاد و خاطره جان باختکان حدود . نقش بسته بود
  .  يدساعت دوازده ظهر به پایان رس

تری در خاورران   امسال ماموران اطالعاتی رژیم حصور گسترده
برداری از جمعيت به شناسائی وسيعی دست  داشتند و ضمن فيلم

زدند و در پایان مراسم  بعداز خروج جمعيت از خاوران، جوانانی را که 
ها  برداری از مراسم کرده بودند، بعد از ضبط فيلم اقدام به فيلم
آبادی، آرزو   سه زن جوان به اسامی شهال گل.دستگير کردند

شهریار و  رکسانا اميرخوانی به هنگام خروج از خاوران در حالی که 
ها سوار بر ماشين بودند دستگير و به نقاط نامعلومی  در کنار خانواده

  .  برده شدند
     

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران      
  
   ٢٠٠۵سپتامبر  ٢ برابر با ١٣٨٤شهرویر   ١١
  
  
   -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- -- ---  
  

  :در شبکه پالتاک برگزار شد 
  

  مواطاق ايران سوسياليست فور
  

  سپتامبر  2 جمعه
  بهرام رحمانی 

نقش جنبش انقالبی کردستان در تحوالت 
  سراسری ايران

  مرکزی   شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ساعت 
  

   سپتامبر4نبه يکش
  پيران آزاد

درآلمان  چه  امسال درفوروم اجتماعی اروپا
  گذشت؟

  مرکزی  شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ساعت  
  

http://www.socialist-forum.com 
email:socialist_forum@yahoo.com 
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 خانواده های قتل ١٣٨۴به انگيزه تجمع ده شهريور
   ! هانخاوراخاک هميشه جاوید عام شده گان در 

  شهریور درد ، شهریور خونين  بی عزیزان را با 
    یادعزیزان زنده داریم  

  
   !اين جنايات را فراموشی نشايد              

  
  amirjavaheri@yahoo.com       لنگرودیاميرجواهری

     
، مبنی دریافت داشتيمداخل کشورخبری از گذشته هفته 

چکمه پوشان قداره بدست ، دراجراء فرامين اربابان : براينکه 
خود ، بابيل و کج بيل به بهشت خاوران رفتند تامعبرياران 
رادرآستانه ده شهريوری ديگرو تجمع خانواده هاباخاک 

  .برابرسازند
 درگراميداشت يادياران و سرفصل اعتراضی نوشتار اين  

نه خرابی دژخيمان مرگ پرور رژيم جمهوری ايست به اين خا
 را در پیاسالمی ايران، که تا اينجا  مقاومت خانواده ها

سران جمهوری اسالمی بايد بدانند که اين ٠استداشته 
  ٠جنايات ازحافظه تاريخی مردمان کشورمان پاک نخواهد شد

 نظام مرگ پرست جمهوری اسالمی : پرسش اين است   
   به تهاجم خاوران چشم دارد ،٨۴هریور ش10ایران درآستانه 

خاوران جاده خراسان را خراب می کنيد، با خيل خاوران های  
  ! ؟يدايران چه می کن

طی " )درتبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران"همين رابطهدر
خواهد تحت عنوان   رژیم می": ده است ورآاطالعيه ی 

اش  ل کنونیرا از شک بازسازی و ساماندهی گلزار خاوران، آن
چند روز پيش . گورستان عمومی تبدیل کند خارج کرده و به

گروهی از شهرداری تهران به قصد پياده کردن طرحی برای 
روند که با اعتراض  تغيير شکل خاوران، به این محل می

ها به اعتراض  خانواده....ها که در محل حضور داشتند خانواده
وند که ابتدا باید نام ش دهند و خواستار آن می خود ادامه می

 در ۶٧و نشان گورها و چهار پنج کانالی که از تابستان 
ها همان  این کانال. محوطه خاوران وجود دارد، مشخص شود

خواهد به بهانه  گورهای دسته جمعی هستند که رژیم می
ها باقی  دهی خاوران اثر و نشانی از آن بازسازی و سامان

نایت بزرگ و ضدبشری خود را نگذارد و به این شکل اثر این ج
کانون  اطالعيه کانون( قسمتی از..." .ازصحنه روزگارمحو کند
 برابر ١٣٨٤ مرداد ٣٠ ، تاريخ)در تبعيد(زندانيان سياسی ایران

 از طرفی خانواده ها اعالم ميدارند که  ) ٢٠٠۵ اوت ٢١با 
وقتی به گلزارخاوران مراجعه ) ١٣٨٤ شهریور۶(درتاریخ 

الميه هایی بدون نام بر روی گورها مواجه کردیم، با اع
توجه، : با این عنوان . متن کامل آن تایپ شده است. شدیم
  توجه 

ما خانواده های قبرستان خاوران به همه هشدار می دهيم 
که تعدادی آدم های معاند و مخرب قصد دارند جلوی 
ساماندهی قبرستان را گرفته و نگذارند شهرداری و بهشت 

  . نمایدزهرا اقدام
ما همگی قبًال موافقت خود را کتبًا اعالم نموده ایم که 
حاضریم همه گونه همکاری نمایيم تا قبور عزیزانمان 

  .مشخص و در خصوص ساماندهی و بازسازی اقدام گردد
 ما خانواده های قربانيان گلزار خاوران قویًا اعالم می داریم 

البته نوع . استکه اعالميه زیر توسط خانواده ها تهيه نشده 
باردیگر آتش تفرقه به ." نوشتار خود گویای این ادعاست

درون خانواده ها برده می شود تا همبستگی واتحاد خانواده 
های قتل عام شده گان را نظاره نمایندوجشن شادمانی 
یاران را با کينه و بدسگالی سنگين دال نه دستار بندان ، به 

 آتش انتقام از نا شایستگی به درون نسلی برند که
جنایتکاران را دربرابر خود دارند وهر خاورانی را سند جنایتی 

باری ستاره . برعليه موجودیت همين نظام می شناسند
  !هاي خونين خاوران را هرگز فراموش نخواهم کرد ،هرگز

 رژيم اسالمی را وا می  حاکمان به راستی چه چيزی    
ند؟ ن بزسخيف دارد که هرازگاهی دست بدينگونه اعمال

 در بهشت زهرا بودند ٣٣چندی پيش در صدد خرابی قطعه 
 ، ولی ها را بشويند) نظام پهلوی (تا جنايت سلف خويش 

مقاومت وایستادگی خانواده ها و افشاء گری اپوزیسيون 
 آزادیخواه درخارج ازکشور، نظام را به عقب نشينی وا داشت

ران به خون خفته وامروز به روبيدن تلی ازخاوران اين معبريا
  چرا؟ . نده انزديک به بيش ازدودهه جنايت افتاد

پيغمبران رسالت ويرانی را ":  درجايی از فروغ فرخزاد خواندم  
 اين انفجارهای پياپی و ابرهای ٠با خود به قرن ما آوردند

 با خود اين کالم "مسموم،آيا طنين آيه های مقدس هستند؟
 به جور وستم قبيله ای شاعرانه فروغ را زمزمه می کنم و

می انديشم که درشخم زنی وبدطينتی گوی سبقت را از 
خامان بيدلی چون تاتار ،اسکندرو مغول ربوده اند تا همه 
نشانه های جنايات خويش را پاک کنند و بر سيره پيغمبرانه 
خويش ُمهر رسالتی را بنشانند که طنين آنرا از آيه های 

و نه اينکه !  برگرفته اند" اشداء علی الکفار"مقدس خويش 
 رحم ":امام ره شان خمينی خليفه جماران فرمان رانده بود

 آقايانی که تشخيص ٠٠٠بر محاربين ساده انديشی است ، 
موضوع به عهده آنان است وسوسه وشک وترديد نکنند 

قاطعيت ":  باشند، چرا که " اشداء علی الکفار"وسعی کنند
اصول ترديد ناپذيرنظام اسالم در برابردشمنان خدا از 

 به نقل از ۶٧حکم خمينی در قتل عام  ( "اسالمی است
، به قول فروغ ونگاه شاعرانه اش بر می )خاطرات منتظری

 ابرهای مسموم ، طنين آيه های "گردم ، به راستی اين 
 نيستند که بر جان و همه توش وتوان ملتی افتاده "مقدس 

  اند؟ 
چنين اند اينان و در راه : گفت  بی هيچ ترديدی می توان     

رودررويی با اين قبيله جهل و جنون و مرگ ، جز مقاومت ، 
سازماندهی، سنگربندی توده ای و راهبرد تشکيالتی همه 

   ٠فکر شده ، ملتی بپا خاسته راهی نشايد
 تشبث به چانه زنی و دخيل بستن به خيل سپيد         

 همه وقت به جامه گانی که با دستکش های سفيده شان
کفاره گناهانی نا کرده ،کمر به قتل ملتی بسته اند ، می 
بايد به مبارزه ی توده ای راه گشود تاحکومت رابرحکومت 
گران ناممکن کردو برخود رهانی توده ای راه گشود و اين 
وظيفه همه آزاد انديشانی است که به ايرانی آزاد ورها فکر 

رحکومت ايدئولوژيک و می کنند وجامعه ايران را فارغ ازه
  ! عقيدتی می خواهند بنا نهند 

اینکه به ویرانی بهشت خاوران جاده :   باز می پرسم
  خراسان کمر بسته اید با دیگر خاوران ها چه می کنيد؟ 

 - اهواز - مشهد  خاوران های– خاوران تهران بزرگ  جدای از
 ، رشت(  گيالن -  کرمانشاه - گناوه -  اصفهان - شيراز-تبريز

گرگان ، (  مازندران -  زاهدان -)الهيجان ، لنگرود ، رودسر
 اراک -  گچساران -  اروميه - ايالم -  همدان -) آمل، شهسوار

 را با خود 67 و60  طنين خونين کشتار درجای جای ايران... و
هر خاوران سند دادخواهی ملت مان برعليه کل نظام . دارد

 آنانرا نام می .جمهوری اسالمی و حيات ننگين آن است 
بریم تا دیگر مردمان نيز آگاه گردند که بنياد این نظام برمرگ و 
جنایت و فرزند کشی در بيشمار خاوران ها بنا نهاده شده 

  . است
  
 جاده خاوران پشت گورستان "دلعنت آبا ":تهران بزرگ  *)   

 ٩٣ارامنه و جنب گورستان بهائی ها، در بهشت زهرا قطعه 
  .گر و برخی نقاط دي

بعد ازهاشم آباد جاده اصغريه  لعنت آباد : شهر مشهد  *)   
  .و برخی نقاط پرت گورستان قديم
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   ....اين جنايات را                      
  
جاده کوت عبداهللا : درچندين محل ازجمله : شهر اهواز  *)   

 پشت -بزرگراه سوسنگرد. نزديک گورستان بهشت آباد 
  ...گورستان جهادوروستای آفاق نزديک 

گورستان پشت جاده قديم تبريز، خيابان راه : شهر تبريز  *)   
  آهن گورستان وادی رحمت 

 دارالرحمان و ٣٨درگورستان قديم ، قطعه : شهر شيراز  *)  
 شيرازمحل تيرباران کردن محکومين به " چوگياه "ميدان تير

  .اعدام 
در باغ ...  و- ۵ - ٧ -٨ -٩ – ۴١قطعات : شهر اصفهان  *)   

  . رضوان 
  ...در قبرستان قديم نزديک امامزاده: شهر گناوه  *)  

باغ فردوس ، جاده سيلو نزديک : شهر کرمانشاه  *)   
  . قبرستان کودکان 

گورستان قديمی رشت : شهر رشت ( استان گيالن  *)  
درجاده رشت به الهيجان درگوشه پرت افتاده ای ازقبرستان 

گورستان قديمی سيد : هرستان الهيجان ش(ودر)  آبادهتاز
مرتضی ، کاشف غربی منطقه کاروانسرابار وچند محل 

 شهر، -  وادی -گورستان : شهرستان لنگرود ( ودر...) ديگر
قسمت انتهای ضلع غربی معروف به مشهدی اسماعيل باغ 

و ...) و گورستانهای اطراف چمخاله و روستای چاف 
منطقه پرت آن به خاک درقبرستان قديم در: شهررودسر(

  . )سپرده شدند 
جاده بهشت مصطفی گورستان زاهدان : شهرزاهدان  *)   

  .خيابان گاراژ 
گورستان بهائيان و راه : شهرگرگان (استان مازندران * )   

موازی استاديوم آمل ، : شهرآمل ( و) جوپاری بهشت زهرا
قبرستان : شهرستان شهسوار(و) خيابان طالب آملی

  . به خاک سپرده اند) هرو در منطفه پرت قديمی ش
  .درجاده ماليرگورستان باغ بهشت زهرا: شهر همدان  *)  

  .امامزاده صالح آباد، دست چپ روی تپه : شهر ايالم  *)   
روبروی ساختمان صدا و سيما، بلوارراديو : شهر اروميه  *)   

  . وتلويزيون قبرستان شهر
  .ئيان گورستان بها: شهر گچساران  *)  

  . کيلومتری اراک ۶ بجنورد در -اتوبان اراک : شهراراک ) 
درايران هرتابستان،يادآوردوکشتار خونين ايست،که سرخ  

  کهپی می جویيمورستان های بيکرانش گدررا جامه گانش 
در صفی مانده گار با مایندوهيچ گاه از حافظه ملت مان 

دران، چرا که خيل وسيع مادران، پ. فراموش نمی شوند 
همسران، فرزندان، خواهران وبرادران وکسان بيشمار اين 

آستانه جمعه ده شهريور وآخرين جمعه نوروزهرسال  رياران د
تجمع می کنند تا ياد  برسر خاک آنان دربرابرهرمانع وفرمانی 
اخبار رسيده از ایران گواه آن استکه .   ياران را گرامی بدارند

از موجودیت راست قامتان قرار است که اینباردر دفاع : 
 در برابر تجاوز بيل وکج بيل بدستان  جمهوری ۶٧ و۶.کشتار

اسالمی ، همه حانواده ها به صف شوند و ده شهریور 
بزرگی را با خواسته های همه ساله خود بر زبان رانند و 

ای خاوران ، ای خاوران ، ای سرزمين عاشقان را : سرود 
  :ملوی بزرگ باری بقول شا. دیگر بار سردهند

  
   درمعبرقتل عام                             

     !های خاطره افروخته خواهد شد  شمع           
    ! ری این جنایات را فراموشی نشاید با          

  
                

  
      

  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

     
  *با ما ارتباط بگيريد  *      

 
  سر دبير هفته نامه 

                               
 arash.k@rahekargar.net      

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
              6777819- 40- 49               

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
   www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
          www.rahekargar.net   

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com 

   
يو صدای کارگران ايران      سايت راد  

       
      www.sedayekargaran.com  

 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان 
 .نيستند 
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  مناسبتب) در تبعيد(پيام کانون نويسندگان ايران 
  !سياسی زندانيان هفدهمين سالگرد کشتار   

  
  

همزمان با هفدهمين سالگرد قتل ) در تبعيد( نويسندگان ايران کانون
 را با ی پيام،ی اسالمی توسط حکومت جمهوریعام زندانيان سياس

بياموزيم، منتشر کرده » از کشتار تابستان شصت و هفت«عنوان 
  :است که متن آن به قرار زير است

  
  !ميهنان هم
 که اعتماد يک ملت را پشتوانه یت، مرد تابستان شصت و هفدر

ها با همان ملت کرد، دستور کشتار زنان   یشکن ترين پيمان  ینامردم
 که بسياريشان جز گرايش به ی را داد؛ زنان و مردانیو مردان زندان

 بودند يا اگر   نکردهی و اعالم اين گرايش، کاریيک انديشه سياس
شمول   حقوق جهانی مبنابودند، بر  هم شده ی عملیوارد کارزار

 نبودند چه رسد به زندان و شکنجه و ،یگرد، حت  یبشر، سزاوار پ
  .اعدام
ها را   که دستور اين کشتار را داد؛ پيشتر، فرمان شکستن قلمیمرد
 را ی دمکراتيک مدنیها ها و احزاب و تشکل  بود؛ همه سازمان داده

آميز   مسالمتبود و راه هر گونه فعاليت  اعالم کرده یغيرقانون
 بسته بود؛ و آنگاه ،ی را، بر انسان ايرانی صنفی و حتیسياس

 اعالم نشده ی يک جنگ داخل،ی را اعدام و، يعنیهزاران انسان ايران
 آن شمار از یرا بر ملت ما تحميل کرده بود؛ پس، در نتيجه، حت

 ی که به جرم عمليات مسلحانه در بازداشت بودند، بر مبنایزندانيان
 ی محسوب می بايست اسير جنگی م،ین پذيرفته شده جهانقواني

  .ی جنگیشدند و مشمول مقررات مربوط به اسرا 
 داد که ی دانست و به خود حق می خود را نماينده خدا میخمين

 ديگر تحميل کند، با همه وسائل یها انديشه خود را بر همه انسان
 و یيش سياس که کشتار شدند، اما، با هر گرایزنان و مردان. ممکن

 که در مقطع اعدام داشتند، در يک چيز مشترک بودند، یايدئولوژيک
با اين همه، .  ميهنشان بودندی و آبادیآنان دادخواهانه عاشق آزاد

شان بودند، اگر به   که آنان دلبستهی سياسیها  از جريانیا پاره
 رسيدند، شايد با دگرانديشان ، چندان مهربانانه هم ی میفرمانفرماي
  . کردندیمدارا نم

 سياه یها  بايد قلم را بر کشتگان شصت و هفت و همه اين سالالبته
 را بازنزايد، ی ضدبشریاما، تا تاريخ اين دگرانديش ستيز. گريانيد

  :بايد از اين کشتار درس هم گرفت
ست   ی هدف- بدون حصر و استثنٕا– انديشه، بيان و قلم ی از آزاددفاع

 رسيدن به آن تشکيل شده است؛ یيران براکه کانون نويسندگان ا
 حق انديشيدن یهر انسان:  کردی توان چنين هم معنیاين آرمان را م
اش را دارد؛ اما، آن کس که به هر نيتي، درجهت  و بيان انديشه

 ی انديشه ديگران، رابه هر وسيله ای خود، آزادهفراگيرکردن انديش
  .بشريت برخاسته استنقض کند، يک تبهکار است و به جنايت عليه 

 که خون کشتگان شصت و هفت و ی باشد از درختی اين ثمربگذاريد
   ی سياه آن را آب داده است؛ بايد آب داده باشد، جايیها همه اين سال

 ماندگان آنانيم، وگرنه، آنگاه یشده خود ما که برجا  خونیها در دل
گردانند،   ی گرده م،ی پيدا يا گم و گورشان، به خستگیکه در گورها
 ی که خمينی که، با کالم همان خدايیپاسخ  ی برسشعالوه بر پ

 یِبا« کرد، از او و کارگزارانش دارند که یاش را م  ی نمايندگیادعا
: از ما نيز، حق دارند بپرسند) به کدام گناه کشته شدم؟(» ذنب ُقِتلت

  خون مرا نثار چه کرديد؟ به خاطر چه کشته شدم؟
  

  . بادی جاودان گراميادشان                           
   )در تبعيد ( نويسندگان ايران کانون             

  
   84شهريور= 2005آگوست                      30

   

  مرگ دلخراش مادر رضائی        
 

از مرگ ) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران 
دلخراش مادر چهار تن از قربانيان حکومت خبر داده 

  .است
بنا به گزارش دریافتی از : در اين اطالعيه آمده است

تهران، مادر رضائی جهرمی روز بيست و پنج مرداد در 
وی که در . یک حادثه دلخراش جان خود را از دست داد

باختگان  این روز همراه شمار دیگری از مادران جان
 رژیم از بهشت زهرا عازم تهران بود، در نردیکی  زندان

 از پياده شدن از اتوبوس زیر چرخ ماند و به منزلش پس
مادر رضائی، مادر چهار . شکل دلخراشی جان باخت
های رژیم، بيژن، کاووس،  تن از جان باختگان زندان

منوچهر و بهنام بود که در اوایل دهه شصت و در جریان 
های اوین و  عام زندانيان سياسی در زندان قتل

های  باط با سازمانگوهردشت به اتهام فعاليت در ارت
مادر . چپ و مجاهدین به جوخه اعدام سپرده شدند

رغم تحمل بار  رضائی از مادران مبارزی بود که علی
سنگين از دست دادن چهار فرزند و فشارهائی که 

باختگان  های جان رژیم در دو دهه گذشته به خانواده
های رژیم برای خودداری از گردهمائی در گلزار  زندان

کرد، همراه با سایر  و بهشت زهرا وارد میحاوران 
ها در این دو مکان،  مادران اقدام به برگزاری گردهمائی

به ویژه در خاوران می کرد و هرگز از فشارهائی که 
  . هراسيد جانيان حاکم بر آنان اعمال می کرد نمی

، این ضایعه را )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
باختگان  های جان ی و خانوادهبه خانواده رضائی جهرم

های رژیم به ویژه مادران مقاوم و قهرمان  زندانی
تسليت گفته و بر این باور است که پرچم مبارزه و 

ها خون و سرکوب  مقاومتی را که مادرها طی سال
اند، همچنان تا سرنگونی رژیم  برافراتشه نگه داشته
  . برافراشته خواهد ماند

  
من تاسف عميق از این  راه کارگر ضهفته نامه

حادثه دلخراش ، مرگ مادر رضایی ها را به 
 تسليت گان و دوستان آن عزیز رنج کشيده بست

  .ميگوید و خود را در غم آنها شریک ميداند 
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ار مصصم است با ایجاد ترس و وحشت در دل مردم و در پس  شع
، که تا کنون با همه " عدل الهی"های فریبنده ای چون  حکومت

نيروهای بسيجی و پاسدار طرفدار رژیم ، و اینهمه غارت و چپاول 
ثروت ملی ، نتوانسته است آن را احيا نماید؛ اینبار به آرزوی خود 

به این آرزوی احمقانه نه تنها با "  والیت فقيه"نایل آمدن . نایل آید 
" مردمی اش" ه ،بلکه بوسيله  احمدی نژاد و کابينهشيوه گذشت

مردمی که در  ساليان دراز  .هم؛  اميد های تو خاليی بيش نيستند
به برنامه های این رژیم ددمنش  نه گفته اند ، مسلم است که به 

 سال رنج 26مردم پس از .سياست فعلی رژیم هم نه خواهند گفت
رابی آنان نداشته است ، تحمل این رژیم که نتيجه ای جز خانه خ

خامنه ای کاخ " عدالت طلبانه "  اکنون  نه با شعار های تهی 
نشين ودریوزگان قدرت او اعتماد دارند و نه قادرند  تحت حاکميت  

مردم نه تنها به رژیم اسالمی  . این رژیم چشم از زندگی بپوشند
؛ وقتی   اجازه نخواهند داد خواب راحت به چشم  ببيند؛ بلکه  ميدانند

حسرت آزادی و برابری متحقق خواهد شد که جمهوری اسالمی 
سرنگون شده و سيستمی مردمی بر ویرانه های سيستم سرمایه 

آنان در مقابل فشار های پيش رو نيز .داری فعلی ایران بنا نهاده شود
این امر به واقعيت .ایستادگی ميکنند ؛ تا به مقصود خود نایل آیند

 آنکه کارگران متشکل شده و دیگر نيروهای نخواهد پيوست مگر
این رژیم .اجتماعی را در یک صف ضد سرمایه داری بحرکت درآورند

تنها با چنين اتحادی  نابود ميگرد ، آنگاه است که دست اندرکاران 
  .این رژیم ميبایستی  تاوان همه بدبختی های موجود  را بپردازند

انه و کاشانه ؛ معتاد؛ آسان نيست که ميليون ها انسان را ، بيخ
بيکار؛گرسنه و ِبی پناه   کردن و آزاد زیستن و به ریش مردم 

هنر اصلی رژیم اسالمی سرمایه ، همانا بر خاک سياه . خندیدن
 .  نشاندن مردم و در بدری آنان است

با یک بررسی سطحی    از وضعيت معيشتی واجتماعی مردم 
ت و فقير با حرکتی متوجه خواهيم شد که چگونه اقشار تهی دس

در خانواده . شتابان ، بر  فاصله خود با طبقه مرفه جامعه ميافزایند
های فقير و غير مرفه نه تنها اميد به یک زندگی عادی ناممکن 
ميباشد ؛ بلکه  حتی یک زندگی   پر دردسر هم کاریست  بس 

   !دشوار و نا مقدور
هند نه تنها از خانواده هایی که جوانانی را درون خود پرورش ميد

تامين کمترین امکانات زندگی آنان ناتوان ميباشند؛ بلکه در پاره ای 
موارد آنان را  بی پناه در جامعه ای که از طریق دستگاههای 

  .حکومتی اقدام به پخش مواد مخدر ميشود؛ رها ميسازند
از جمعيت کشور را جوانان  ميليون نفر5/24  این در حالی است که 

 16با آماری دیگر  . تشکيل ميدهند  ساله24 تا 10 و نو جوانان
  . ساله ميباشند25 تا 14 هزار جوان ایرانی بين 300ميليون و 

 آنان  به یقين درخواستهای غير متجانسی غير  از آنچه رژیم 
این . قهقرایی جمهوری اسالمی برایشان در نظر گرفته است؛ دارند 

يدی ؛ وجود ندارد را ميتوان خيل  جوانان که  در مقابلشان  هيچ ام
در این نوشته مراد آن دسته از . به دسته های گوناگون تقسيم نمود

جوانانی ميباشند که از سنين خيلی پایين ميباید با دست خالی رو 
آنان . در روی واقعيت غير  ملموس جامعه اسالمی قرار گيرند

ميرند؛ و بيمار ميشوند؛ اعتياد نابودشان ميکند؛ برخی مي. ميرزمند
آنان که زنده ميمانند در ضمير خویش جوهر نفرت از رژیم اسالمی  

اینجاست که بستری مناسب برای ارتقاء .را غلظت ميبخشند
دسته های دیگر جوانان گرچه . واقعيت ها در ذهن آنان ایجاد ميشود

همواره در مقابل رژیم اسالمی مياستند و مبارزات خود را ارتقاء 
ل دسته اول زیر تمامی فشارهای اجتماعی قرار ميبخشند  اما مث

  . نيمگيرند
این کار نه تنها . دست یابی به عمق فاجعه کاری است بس دشوار 

شایسته رژیم خونریز جمهوری اسالمی نيست  بلکه آن اصالح 
طلبانی که خود را مدعی مردم دوستی معرفی مينمایند نيز قادر 

این کار تنها  پس از .ایندنخواهند بود ابعاد فاجعه را ترسيم نم
سرنگونی جمهوری اسالمی  از طریق سازمانهای اجتماعی واقعا 

آنان ميباید  ساليان دراز  با . طرفدار حقوق انسانی ميسر ميباشد
برنامه ای  منسجم و طوالنی با  ناهنجاریهایی که این رژیم آنان را 

  . آفریده جدال کنند 
بيکاری در . ایران ؛ بيکاریست یکی از ریشه های فالکت مردم در 

 ميليارد دالر درآمد ارزی دارد تنها زایيده 50ایرانی که ساالنه 

سيستم سياسی و اقتصاد انگلی رژیم جمهوری اسالمی است که 
بيکاری نه تنها باعث نابودی . در اینجا قصد ندارم  آن را باز کنم

از دالیل خانواده ها از هم ميگردد؛ بلکه گرسنگی ناشی از آن یکی 
ارتکاب به دزدی و مصرف مواد مخدر و یا ارضاء جنسی به هر شيوه  

در کوچه و خيابان، حجم زيادي  بر این اساس است که  .  ؛ ميباشد
 و  مي شنويم متداول را از اخبار مربوط به جرائم متنوع با شيوه هاي

گرچه در حال حاضر بخش بسيار اندکی از اینگونه وقایع در .ميخوانيم 
تمامی جوامع پيشرفته نيز وجود دارند؛ اما ابعاد آن چنين همه جانبه 

حال آنکه در ایران فالکت اقتصادی از یک طرف و فشار . نيست 
حکومت دینی و فشار از باال برای هرچه بيشتر کنترل کردن جوانان 
از طرفی دیگر،  از عوامل تشدید کننده این  نا هنجاریها  ممحسوب 

ار رژیم از باال  نه تنها نميتواند آنها را مهار نماید اما فش.  ميشود 
  .بلکه  سبب  گسترش  انفجاری آنان ميگردد

 تشويش و  حاکی از  است بر جامعه حاکم که امروز  فضايي 
مورد بازخواست قرار گرفتن؛ مورد , گرسنه ماندن, ناامني درهمه جا 

ب کاري ،  وحشت از سرقت ، فريحمله مزدوران رژیم قرار گرفتن ؛
 در  فرهنگ اسالمی؛ ترویج شده در   و به ويژه،قتل و آدمکشي

برخی از .  آماده ميباشدکودکانو خشونت به زنان جامعه؛ برای 
 بسياري از  سيه روزان نه تنها تن به خود فروشی ميدهند بلکه 

 کودکان توسط والدين و يا اعضاي خانواده خود مورد اذيت و آزار
، قانون مجازات 220 طبق ماده . "می گيرند جنسی و جسمی قرار

 پدر و يا جد پدري اگر فرزندش را بکشد مجازات نمي "اسالمي
 در ایران اسالمی به وفور  سال18و هم چنين اعدام افراد زير . شود

دیده شده ؛ که خود تاکنون مورد اعتراض نهادهای بين المللی قرار 
تهيه مایحتاج خانواده در این حال است که پدر برای .  گرفته است

" کسی " آنان که در دستگاههای دولتی . دست به هر کاری ميزند
را ندارند ؛ همواره در سخت ترین وضعيت اجتماعی و معيشتی قرار 

  .ميگيرند
عضو کمسيون اجتماعی "محمد عباسپور،  در رژیمی که به قول 
روزانه دهها هزار نفر از درون نظام در " "مجلس شورای اسالم

قاچاق مواد مخدر شناسائی می شوند و بر این اساس، بدون 
حمایت نيروهای داخل حاکميت، ميزان کنونی حجم مواد مخدر در 

برابری اجتماعی و " چگونه ميتوان مدعی ".کشور غير ممکن است
شد؟ آیا عملکرد این رژیم ميتواند حاصلی جز ميليونها معتاد " عدالت

  تنها در تهران داشته باشد؟ 
 سوی دیگر برخورد رژیم با این ميليونها انسان نگون بخت محصول  از

رژیم  اسالمی چيست؟ با نگاهی سطحی به بر خورد رژیم با این 
انسانها ميتوانيم براستی دست اندر کاران را مورد  ارزیابی قرار 

  !دهيم
ما ميدانيم که در حکومتهای مسئول ، برای معتادان از هرگونه هزینه 

از هزینه دکتر تا بيمارستان؛ درمان و استراحت . نميشودای مضایقه 
و روانپزشک گرفته تا زیر نظر گرفتن بيمار تا رهایی کامل ؛ همه با 
هزینه های مستقيم بيمه و دولتهای ذیربط به انجام  رسانده 

اما در ایرانی که رژیم آن ميلياردها سرمایه کشور را خرج . ميشود
 تا بتواند به بمب اتمی دست یابد ؛ غنی سازی اورانيوم مينماید

 هزار 40آنهم برا ی بيشتر حکومت کردن آخوندها ؛  تنها  مبلغ  
و این را . تومان هزینه درمان چنين بيمارانی را  قبول مينمایند

  .  راه خدمت به این جوانان "  انسانی ترین" ميگویند  

  
ن در  مشکل زنانی که شوهرانشادر رژیم پليد جمهوری اسالمی 

 هزاران بار بيشتر از زمانی است که مردان زندان به سر می برند،
  .آنان خرج بيار خانواده هستند

بی پناهی کامل از نظر . ، مسکن تهيه تامين مایحتاج زندگی ؛ 
 جامعه خصوصا  نگاه خاص کاالی دسته دوم بودن و. امنيتی 

. ار ميدهداسالمی به آنها ؛وضعيت زنان را در دشوارترین موقعيت قر
   اسالمی به آنها ؛وضعيت زنان را در دشوارترین  جامعهخصوصا
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 .  خصوصا اینکه این زنان دارای فرزندی نيز باشند. موقعيت قرار ميدهد
طبق .  ميباشندروبرو  با مشکالت متعددی در هر زمينه ای آنان 

 که فاقد  هزار خانوار6حاضر یک ميليون و  در حال آمارهای موجود؛ 
 هزار و 27 در سطح کشور شناسایی شده اند که پدر ميباشند 

و از این ميان،  به حساب می آیند جزء خانواده زندانيان خانواده، 512
 خانوار، روستایی 720هفت هزار و   خانوار شهری و778 هزار و 19

دهها پایبندی خود را به این در حالی است که اگر این خانوا. هستند
  هزار تومان 32تا 16رژیم اسالمی اثبات نمایند؛ ميتوانند مبلغی بين 

 طبق آخرين آمار (دریافت دارند" امام"مستمری ماهانا از صندوق
  هزار تومان تعيين شد150قطعي اعالم شده خط مطلق فقر  

حال آنکه در گوشه و کنار شهرهایی مثل تهران صندوقهای .  )است
را  نسب نموده اند که از این طریق "! صندوق صلوات"متعددی بنام 

اما پولی را که مردم از سر .روزانه صدها ميليون تومان گدایی ميشود
دلسوزی در این صندوقهای ميریزند هيچگاه به جيب تهيدستان 

لذا  از این طریق تنها جيب سازماندهندگان این . نخواهد رفت
رتومان برای خانواده سه یا چهار نفری  هزا16.صندوقها پر ميشود

با این پول شاید آنان بتوانند تنها ! یعنی چيزی حدود نيم دالر در روز
لذا ا مجبورند برای تامين . نان خالی برای شکم خود تهيه نمایند

........... بقيه مایحتاج خود دست به گدایی ، دزدی ؛ تن فروشی و 
ین خانواده ها فراری ميشوند و دختران نوجوان بسياری از ا. بزنند

  .خيلی سریع توسط افراد فاسد و باندهای گوناگون شکار ميشوند 
 دختران فراری به  درصد80 آمار های موجود نشان ميدهد که  

 4 درصد طبقه متوسط و تنها 16، خانواده های کم درآمد  تعلق دارند
ودك  هزار آ12 هم اآنون بيش از . به خانواده های مرفه درصد
 دختر 300 هزار و 2 آودك خياباني و 600 هزار و 29سرپرست،  بي

در . شوند  نگهداري مي تهران فراري از سوي سازمان بهزيستي
اینجا  نظر خواننده را به این نکته جلب ميکنم که این آماری است که 

آنچه که در بستر جامعه ميگذرد . به ثبت رسيده و اعالم شده است
  . بسيار تکاندهنده تری ميباشدگویای واقعيت های

  که آخرين آمار منتشره از سوي بانك جهانياز اینجاست که صحت 
دو درصد از (  تنها يك ميليون و چهارصد هزار نفر ميگوید در ایران 
 15 و یا فقط آنند با آمتر از يك دالر در روز زندگي مي) جمعيت آشور

زیر !! رند ب درصد جمعيت آشور زير خط فقر نسبي به سر مي
  .سئوال ميرود 

  در  فقير و  ميان ثروتمنداجتماعی و معيشتی ، نابرابري این  
 نه تنها محصول نظام سرمایه داری حاکم کنونی و جامعه ايران

گذشته ميباشد ؛ بلکه در عين حال ناشی از ماهيت رژیم اسالمی 
است که نه تنها قادر نيست عليرغم ثروت فراوان به اندازه برخی 

بلکه .کشورهای سرمایه داری گامهایی بسوی کنترل فقر بردارد 
خود ، گرداب نيستی و گرسنگی را در جامعه بيشتر تعميق  

 در صدی را نشان 12 ، 3بيکاری نيز نه تنها رقم رسمی . ميبخشد
ميدهد بلکه نيمی  از جمعيت زنان ایران خانه دار ميباشند که اصال 

جوانانی را که در باال به آنها اشاره . جزء بيکاران محسوب نميگردند
  .کردم نيز در زمره بيکاران نمی آورند

این .  پذیر ميباشندبسيار آسيب  آنان نيز ، فرزندان زنانعالوه بر 
 گذشته از گرفتار شدن با مشکالت روحی و دسته از فر زندان 

 به علت نبود امکانات روانی، برای برطرف کردن مشکالت اقتصادی 
ی عادی همواره در دام کسانی قرار ميگيرند که عمدتا آنان یک زندگ

این دسته از . را مورد سوء استفاده جنسی و شغلی قرار ميدهند
جوانان  فشار بغایت وحشيانه جامعه سرمایه داری و رژیم تئوکراتيک 

  .را با پوست و خون خود احساس ميکنند 
 کودک 132  آمار های موجود نشان ميدهد که بطور متوسط هر ماه

و نو جوان فراری از سوی نيروهای پليس از ترمينالهای تهران بویژه 
 از آمار های دیگر در شهرستانها .جنوب تهران جمع آوری ميشوند

اطالعی در دست نيست و این در حالی است که دختران 
شهرستانی بيشتر از دختران تهرانی تحت  فشارهای اجتماعی و 

  .اقتصاد ميباشند
یی که نان آور خود را به هر دليل  خانواده ها  تمامیشود  مي گفته

اما اوال تا .ميباشند  تحت پوشش  بيمه درمانی از دست داده اند ؛
زمانی که همسرانشان در زندان بسر ميبرند  و ثانيا به گفته 

  درصد هزينه درمان55 مسؤلين بيمه در جمهوری اسالمی 
 و  شود ستقيم پرداخت به طور م و مردم  خود  توسطميبایستی 

این در حالی است که چنين افراد وخانواده هایی بضاعت تامين 
مخارج روزمره خود را ندارند؛ لذا بيمه بودن و نبودن آنان درحقيقت 

از اینروست که گرچه . هيچگونه کمکی به آنان نخواهد نمود 

سازمان بهداشت جهانی آمار مبتالیان به ویروس ایدز را در ایران 
 هزار نفر ارزیابی ميکند؛ اما بر اساس محاسبات دقيقتر که 60ود حد

از سوی مراکز تحقيقاتی انجام ميشود آمار واقعی مبتالیان به 
   . هزار مورد ميباشد600ویروس ایدز در ایران بيش از 

از ترکيب کابينه احمدی نژاد  و آنچه تا کنون عيان شده  ؛ نتيجه ای 
حمت کش چيز دیگری را نميتوان جز  سرکوب و فشار بر قشر ز

اگر دولت احمدی نژاد معتقد است که خود را بایستی . فهميد
واگذارد؛ پس ميبایستی زمينه " مردم"کوچک کند و اداره امور را به 

اما همانطور . های مناسبی برای آزادیهای اجتماعی، مهيا مينمود
  که خود او ميداند ؛ تنها راه رهایی آنان از فشارهایی که

اقشارتهيدست به  آنان  وارد می کنند، سرکوب جوانان و خانواده 
های معترض  آنهاست از اینروست که نيروهای انتظامی در 

 از این پس با شدت بيشتری ه اند تصریح کردشهرهای مختلف  
  .ندنبرخورد می ک"لهو و لعب "نسبت به برگزارکنندگان مراسم 

های اجتماعی که پاسدارد  حال جمهوری اسالمی با این ناهنجاری
  اصلی آنها خود رژیم  ميباشد چه خواهد کرد؟

این رژیم جنایت پيشه تصميم دارد جوانان را از هر روزنه ای که آنها 
را از  گنداب اسارت ميرهاند دور نگه دارند و بآ انگ مبارزه با فساد ، 

  .ایشان را تحت انقياد خود داشته باشد 
العات فرماندهی نيروی انتظامی آذربایجان معاون اط" در این رابطه  

در یکی از این مجالس که در خارج از شهر اروميه بر :ميگوید" غربی
پا شده بود مواردی از قبيل مشروب خواری و رقص و پایکوبی محرم 

 43با نامحرم وجود داشت که با هماهنگی مقام قضایی در این مورد 
تا بر " .دستگير شدند تلفدر سنين مخ  زن19 مرد و 24نفر از جمله 

خيل زندانيان افزوده گردد؛ تا بر خيل زنان بی شوهر در رژیم 
  اسالمی بيافزایند؛ تا چند صباحی دیگر بر اریکه قدرت بمانند ؛

حال آن سالمندانی  . این است پاسخ احمدی نژاد به مشکالت مردم 
؟ .که هيپگونه سرپرستی ندارند چگونه زندگی خود را ميگذرانند

واقعياتی است که تنها با یک بررسی عميق در قعر جامعه پاسخ آن 
  .را خواهيم گرفت

در زیر نمونه ای از شيوه های سرکوب رژیم را در یک ماه گذشته؛ 
همچنين حوادثی را که تنها فقر مسبب آنان است را از نظر 

  .ميگذرانيد
( دو نوجوان از شهرهاي جنوبي به علت ارتکاب لواط  اعدام حکم   

نمي دانستيم : اين دوجوانان با اظهار ندامت گفتند) 5 / 9نور بانوان 
که چنين عملي مجازات اعدام دارد ما درمحيط نا مناسبي زندگي 

فروش . مي کرديم که خالف وخراب کاري در آنجا امري عادي است
در یک خبر دیگر پدر )  تير ايران25(نوه دو ساله توسط پدر بزرگ 

 سال بيشتر نداشت ، هنگام بازي 2 دخترش راکه بزرگي تنها فرزند
 ميليون تومان 5ربود و هنگامی که قصد فروش کودک را به مبلغ 

  . داشت توسط پليس دستگير شد 
 در این مجلس پایکوبی زنان و دختران حمله پليس به مجلس پارتی 

  .با بدن نيمه عریان به رقص با نامحرمان مي پرداختند
 مرداد نداي 15( اش را با روسري خفه کرد پدري دختر شير خواره

  ) ) ايران
. اين مرد به خاطر مشکالت مالي کودک دوساله اش را خفه کرد

شوهرم با حاملگي من مخالف بود واز : همسر اين مرد مي گويد 
اين حادثه در تهران رخ .   کنممن مي خواست تا بچه ام را سقط 

  )  تير شرق15( نوزاد فروشي سازمان یافته .  داده است
ربودن نوزادان کمی ناباورانه به نظر می آید اما طبق گزارشات ارائه 

 نوزاد از بيمارستان هاي تهران ربوده 63 سال گذشته 4شده ، طی 
  . و در ازاي يک تا سه ميليون به زوج هاي نابارور فروخته شده اند

را در  ميليون ، نوزاد 3 با شناسايي کردن افراد نا بارور با گرفتن 
اختيارشان قرارداده ودر آخر کار چند نفر از کارمندان سازمان ثبت 

ويت زوج خريدار صادر احوال براي نوزاد ربوده شده شناسنامه به ه
 کودک تبريزي را در 23 حافظه تاريخي ما هنوز تجاوز به . مي کردند

 15 ، آزار و اذيت 82 ، تجاوز جوان مشهدي به نه دختر در دی 82آذر 
 22، اعدام دومرد به جرم تعرض به  ) 82بهمن (  بچه در تهران پسر

 کودک 22 درمشهد ون ماجراي غم انگيز قتل 84پسر بچه در تير
  . فقير در پاکدشت را فراموش نکرده است

بدین ترتيب انواع تبهکاری به موازات گسترش فقر و فالکت ، توسعه 
  . ه گی فرو ميبردمی یابد و جامعه را در باتالق ناامنی و بی آیند

 این سرنوشت گریز ناپذیر مردم کشور ما نيست و نباید 
اما این فجایع ، بار دیگر یک نکته را به اثبات . باشد 

مبارزه با جمهوری اسالمی از مبارزه با  نظام : ميرسانند
سرمایه داری جدائی ناپذیر است و مبارزه برای آزادی و 

دالت اجتماعی ، دمکراسی ، بدون استقرار برابری و ع
  .نميتواند رهایی واقعی مردم را به ارمغان آورد 

   سپتامبر 1                                                                       



 9

  ادامه از صفحه يک 
  
  

   ...وقاحت يک رئيس جمهور          
  

  
روزبيست هشتم ا وت شصت ششمين روزنامه  

سربازان امریکایی بخاک افتاد ووزیر نگارمستقل با گلوله 
خارجه عراق سراسيمه جلوی دوربين ها ظاهرشد وهمان 
ترهاتی  راتحویل داد که اربابان امریکایی به اودستور داده 

بهمين سادگی تاکنون !  اینکه اشتباه اتفاق می افتد: بودند
دهها هزارانسان بی گناه دراثراشغا ل کشوروبمبارانهای پی 

ود رادرراه مطامع نومحافظه کاران وعيادی و درپی جان خ
عناصر وابسته به آنها ازدست داده اند وهيچ یک نمی خواهد 
بپذیرد که درچه باتالقی فرومانده  وابعاد  جانایاتی که مرتکب 

  .شده است تا به کجاست
 درراس این جنایت کاران جورج بوش قرار گرفته است که 

برنامه های باسماجت وسرسختی مصمم است  تمام 
تاکنون شکست خورده خود ودم ودستگاه حکومتی  را پيش 
ببردوبا تالشهای گمراه کننده ی خود ملت را همچنان پشت 

بوش  درگير درهمين توهمات  . سر خود داشته باشد
درسخنرانی خوددرروزچهارشنبه بيست ونهم ماه ژوئن با 
پيام سرد ومایوس کننده خود درعين حا ل آشکارساخت که 
نقشه های دیگری درسردارد که مردم اساسا باآن بيگانه 

امریکا گروگان رویاهای : " اودراین سخنرانی گفت که. اند
ملت هيچ گزینشی جزاین نداردکه به جنگی . خویش است 

مهم نيست که قبل ازحمله ی  . که خواهان آن بود ادامه دهد
 .ما به عراق این کشور برای ما تهدیدی به حساب نمی آمد
."  هم اکنون ، اما، عراق  جبهه اصلی جنگ عليه تروراست

کمی بيش ازیک ماه بعد علی رغم همه توصيه های 
ماموران وژنرالهای امریکایی که می گفتند با تقویت نيروهای 
امنيتی عراق ميتوان  بکاهش نيرودرآنجا  اقدام کرد ، بوش 
درپاسخ به همه آنها درسخنرانی خوددراوایل ماه اوت 

برنامه خروج ما ازعراق بستگی به قدرت : " تگزاس گفتدر
پس ازآن است که قشون ما . ما درتعليم عراقی ها دارد

." ( ميتواند با افتخاری که کسب کرده است به کشوربازگردد
این سخنرانيهای بی محتوا ودورازواقعييات در زمانی   ) 1

است که دیگر حتی بخشی ازسناتورهای جمهوریخواه 
ی اطالعاتی هم به شکست اذعان دارند و تعيين ونيروها

چند نمونه . زمانی برای خروج ازعراق را توصيه می کنند
پا ل کروگمن ازنویسندگان روزنامه . دراین زمينه روشنگراست

اینترنشنال هرالد تریبيون درجواب به گفته بوش که امریکا 
گروگان رویاهای خویش است نوشت امریکا مجبورنيست 

اکنون وقت آنست که با سه واقعييت : " رفته شودگروکان گ
نخست اینکه این جنگ به تروریست ها صدمه : روبرو شویم 

دوم اینکه آن . ایی وارد نمی کند بلکه آنها را تقویت می کند

پيروزی  نقدو بی دردسری  که عقابها وعده داده بودند دیگر 
سوم اینکه تعيين ضرب العجلی برای . ممکن  نيست 

  ."ریت ا رتش  مادرعراق  بنفع ماستمامو
یکی . این واقع بينی به این روزنامه نگارمحدود نمی شود

ازمسولين اطالعاتی عالی رتبه امریکا  درگزارش خود می 
قبل ازجنگ مخالفين مامی گفتند جنگ باعث تحکيم : " آورد

می بينيم که چنين . وتقویت تروریسم است نه تضعيف آن 
هاجم ایاالت متحده به عراق این اززمان ت. شده  است

کشوروضعيتی را پيداکرده است که افغانستان تحت اشغال 
به  قطب ومحل تعليم : شوروی داشت وحتی ازاین هم بدتر

افراطيون اسالمی تبدیل  شده است ، افراطيونی که 
وچک هيگل ." درنهایت دیگر کشورها را نيزتهدید خواهند کرد

 ، با اشاره به برآوردهای ، سناتورجمهوریخواه نبراسکا
کاخ : " خوشبينانه مقامات مبنی برپيشرفت درعراق گفت

آنها به دلخواه خود . سفيد ازواقعييات کامال بدوراست
واقعيت اینست که ما جنگ را داریم می . داستان می سازند

بازسازی عراق ميتوانست قلب وروح مردم را با . بازیم
 درآغازبا نا کاردانی وفساد ماهمراه کند، اما بازسازی ایی که

   )2." ( روبروشد اکنون به علت ناامنی متوقف شده است
طبق آمارای بی سی واشنگتن پست درصد تایيد شيوه 

 به چهل درصد 2003کاربوش درعراق ازهفتاد درصد درسال 
 به 2003 ودرصد عدم تایيد ازسی درصد درسال 2005درژوئن 

همچنين درمقابله .  رسيده است2005شصت درصد درژوئن 
 هشتاد 2002با تروریسم درصد تایيد درنوزدهم ماه می 

 به پنجاه درصد ودرصد عدم تایيد 2005درصد بود که درژوئن 
 زیر بيست درصد بوده درژوئن 2002که درنوزدهم ماه می 

بدین ترتيب است .  به پنجاه درصد افزایش یافته است2005
کس پيدا کرده  که موضع گيری تایيد گذشته سمت وسوی ع

است واکثریت مردم اعتقاد پيداکرده اند که بوش بر روی 
مسائلی که برایشان اهميت دارد متمرکزنيست وازحقوق 
آنان حفاظت نمی کند و شصت ونه درصدی که درسا ل 

 باورداشتند که دولت ازحقوق آنها دفاع می کندهم 2003
  .اکنون به نصف تقليل یافته است

وش باسرپوش گذاشتن برحقایق به بدین گونه است که ب
روشن ساختن اهداف خود وافزایش نگرانی مردم  کمک 

  . ميکند 
: " پس نباید تعجب کردکه روزبه  روزپالکاردهایی بامضمون 

بيشتر وصف مخالفينی " بوش چرا فرزندان مارامی کشی؟ 
. که تا چندی پيش ازمدافعين بوش بودند طوالنی تر ميشود

دستگاه حکومتی اوست که وجود این فقط بوش ودم و
شورشيان عراقی عليه اشغال کشورشان را انکارمی کند 

استفاده می کند ، روزنامه "  تروریست " وهمه جاازواژه 
جيمز . نگاران ومردم عادی تفاوت این دورابه خوبی ميدانند
همه : " بورک جامعه شناسی ازدانشگاه تگزاس می گوید

درگيری امریکا درعراق مردم امریکا مستقيم درجریان 
ا و بين زبان خوشبينانه دستگاه رهبری وحقایقی ." هستند

این : " که مردم دریافت می کنند اختالف می بيندومی گوید
آمارمی خواهد القا کند که اگرهنوزبه باالترین مرحله نرسيده 
ایم به زودی ميرسيم ، درحالی که مردم با چنين زبانی 

   )3." ( بيگانه اند
امعه امریکا روزنامه نگارانی که برای تلویزیون خبر تهيه  درج

بوش ودستگاه .  می کنند تحت سانسور شدید نظامی اند
نظامی واجرایی ا وتنها آن بخش ازاتفاقات را گزارش می 

مثال یک . کنند که با آن بتوانند تنورجنگ را داغ  نگهدارند
ب روزقبل ازکشته شدن بيست ویک تفنگ داردریایی درغر

عراق شورشيان  روزنامه نگارمستقل ، استيون ونسنت 
ومترجمش را ربوده بودند  و استيون را به قتل رسانده بودند 

ولی وسائل ارتباط جمعی همچون دهها مورد دیگربه سکوت  
بوش درپيشبرد این سياست درروزهای . برگزارکردند

اخيرشدیدا به دست وپاافتاده است زیرا تاکنون تا این حد 
  .الف  پيدا نکرده بودمخ
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 هفته هاست که سيدنی شيهان یکی ازمادرانی که 
فرزندش درجنگ عراق کشته شده درنزدیکی چمن خانه 
مسکونی بوش درتگزاس مانده  است وخواهان مالقات 

اویکی ازمخالفين جنگ عراق است . مستقيم با اوست
 نيروی عظيمی بخشيده وپایداریش به جنبش ضد جنگ

به منظورجلوگيری ازگسترش این حرکت که کم .  است
وبيش دربسياری ازشهرهای امریکا امری عادی شده است 
، بوش پا تکی را سازمان داد وازتمی پروئت خواست که به 

چهارفرزند  تمی . بویس در آیداهو محل سخنرانی اوبرود
اخيرا ازآنجا پروئت درجنگ عراق درگيرند وتمی پروئت نيز  
پروئت دراین . بازگشته بود وشوهرش هم هنوزدرعراق است
ميدانم که : " نمایش دست ساخته بوش وشرکا می گوید

اگراتفاقی برای یکی از فرزندانم پيش بياید اوبه هدف  کاری 
: " وبوش پس ازاومی گوید." که به آن  روآورده متقاعد است

ون خانواده  پروئت امریکا آزادی خود رابه خانواده هایی چ
پس ازاین سخنرانی بوش برای دلجویی  ) 4." (مدیون است

فقط به سمت مادران داغداری که با جنگ عراق مخالف 
نبودند  رفت وبا وقاحت کامل مادران داغدارمخالف جنگ 

سيدنی شيهان اما تنها نبود بيش !! رانادیده گرفت
ماجنگ " ، " بوش تو دروغگویی : " ازهزارنفربا پالکاردهای 

ودرهمدردی ." نمی خواهيم فرزندانمان رابه کشوربازگردان
بااوگرد آمده بودند ، اورا درآغوش می گرفتند  وبسياری 

  .بااواشگ می ریختند
آنچه بوش ودارودسته نومحافظه کاران برای تحکيم موقعييت 
ی خود درعراق وخاورميانه انجام ميدهند هيچگونه منفعت

آنها هم اکنون دریافته اند که بوش . برای مردم امریکا ندارد
اما مادام که تصورکنند که یا باید به . آنهارا فریب داده است 

امامزاده دمکراتها دخيل بست یا به جمهوریخواهان باید تنهاو 
تنها روی همين فریبکاریهای آنان  سرمایه گزاری کنند که 

کری . چيزدیگری نيستثمره اش جزخسارات جانی ومالی 
  وبوش هردوموافق جنک عراق بوده اندودمکراتها حتی حاال 

که درحکومت نيستند درهمکاری بابوش وازجيب اقشارکم 
  .درآمدونابودی بقایای جامعه رفاه درادامه این فاجعه مقصرند

نمونه این همکاری را درحرکت چند ماهه گذشته استاندار 
برداسن ،  ميتوان سراغ دمکرات ایالت تنسی آقای ، فيل 

گرفت ، جائيکه  او درصدد است  سی صدهزارنفرازجمعيت 
یک ميليون وسيصد هزارنفری این ایالت راازبيمه درمان 
محروم کند تا به خيل چهل و یک ميليون  محروم کنونی  

این درحالی است که طبق تحقيقات  ) 5.( بپيوندند
رسال انستيتوی پزشگی آکادميهای ملی امریکا که د

دوهزاربه چاپ رسيد درصد مرگهای زودرس ونابهنگام درميان 
کسانی که بيمه درمان ندارند بيست وپنج درصد ازدارندگان 

  .  بيمه درمانی باالتراست یعنی ساالنه هيجده هزارنفر
 اعتراضات ضد جنگ وضد بيمه های اجتماعی ودیگرهزینه 

یدی های ضروری درتنسی ودیگرشهرها مهرونشان برآمد جد
را برخودداردونوید بخش آنست  که مردم ميخواهند با آرایش 

  .جدیدی ازپایمال شدن حقوق حقه خود دفاع کنند
جلوگيری ازیورش ویرانگرنومحافظه کاران وعقب راندن آنها  به 

  .کسترش این اعتراضات وتعميق آنها بستگی دارد
  
        -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- --- -  
  

  :زیرنویس ها
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  یفرزانه کمال:  برگردان           نترهيالجز: از       
  
  
 مي کند که خانواده تي شکانيپي خدمتکار خانگي اهل فلزايل

صدا مي کرد، مجبورش مي کرد » ابله« صاحب کارش او را 
 شب مهيتا پاسي از شب گذشته کار کند، تا دو ساعت بعد از ن

پاهاي آنها را ماساژ بدهد و راس ساعت شش صبح هم 
 ر، همه پس از شش ماه کانيبا ا. بحانه شان را آماده کندص
 زن کوچک ني ازايل.  نکرده استافتي هنوز حقوقي درزايل

 نام واقعي خود را اعالم کند، مي ستي نلي ساله که ما26اندام 
 را تحمل کنم و مجبور تي وضعني نمي توانستم اگريد« : ديگو

  ».به فرار شدم
نگي است که به کنسولگري  خدمتکار خا60 از کيي زايل
آنها .  در امارات متحده عربي در دوبي پناهنده شده اندنيپيفل

 خود اني کنسولگري به سر مي برند، از کارفرمااطيکه در ح
به خاطر ضرب و شتم، دست اندازي جنسي و عدم پرداخت 

 « که در دوبي بعنوان نييپيزنان فل.  دارندتيحقوق شکا
  . دالر درماه دارند160دي کمتر از کار مي کنند، درآم» کلفت
 تعداد پناهنده شي کار باعث افزاايي تعداد زنان جوشي افزااما

 نستيبه گفته و.  در دوبي شده استنيپيگان به کنسولگري فل
 روزانه به طور ن،يپيکابه، وابسته کارگري کنسولگري فل

به . نديمتوسط پنج زن در ساختمان کنسولگري پناه مي جو
 خود معوقه کمک مي شود تا حقوق گري دارييد بس ماننزايل

 خدمه نيبعضي از ا.  کرده و از کشور خارج شوندافتيرا در
فراري زخم هاي بر روي بدن خود دارند و ادعا مي کنند که 

 انيناشي از ضرب و شتم و تجاوز جنسي از طرف کارفرما
 گزارش مي سي موارد مقامات کنسولگري به پلنيدر ا. است
  .دهند

   اندونزياسخپ
 سال جاري تا کنون در دوبي سه مرد به جرم تجاوز به در

 نيبا توجه به ا.  به زندان افتاده اندنيپيخدمه خانگي اهل فل
 سفر زنان آن کشور براي انجام رًاي دولت اندونزي اخت،يوضع

جنروسو . کارهاي خانگي در امارات را ممنوع اعالم کرد
 مطبوع او ت است که دولردواي امنيپيکالونگه، سرکنسول فل

به گفته کالونگه، بعضي . ردي گشي مشابهي را درپاستي سزين
به گفته نامبرده، از .  زنان نمي دانند به کجا مي روندنياز ا

 که در امارات مشغول به کارند، نييپي هزار فلستيحدود دو
 نيا. حدود سي و شش هزار نفر آنها خدمه خانگي هستند

 هاي يياي ها و آسييروپا بومي عرب، ازنان در خانواده هاي
 در نييپي شهروند فلونيليحدود دو م. امارات مشغول به کارند

  . فارس کار مي کنندجيکشورهاي حوزه خل
   به دوبيهجوم
 موارد گزارش شده بد رفتاري با کارگران زن مهاجر شيافزا

 تعداد زنان خدمتکار، و آگاهي شيافزا: ناشي از دو عامل است
 نيپيکنسولگرط فل. که مي توان به کنسولگري پناه برد نياز ا

 زنان به ني بازگشت فوري ابيبا همکاري مقامات دوبي ترت
 کنسولگري به ردر حال حاضر دهها زن د.  را مي دهدنيپيفل

 اطاق زندگي کي وپنج نفر آنها در ستيسر مي برند و حدود ب
  ها لوماتپي دگري است که با کمک ددواريسر کنسول ام. مي کنند
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 ني امايي هواپطي را براي پرداخت بهاي بلانيبتواند کارفرما
بدرفتاري نسبت به کارگران مهاجر .  متقاعد کندنيپيزنان به فل

 از کيي هم برخوردارند زيي ناچيزن که از دستمزدها
 مانند جيمشکالتي است که کشورهاي ثروتمند منطقه خل

 قطر، عربستان سعودي و امارات متحده با آن براي ت،يکو
  .مدت زمان طوالني روبرو بوده اند

   گروه هاي حقوق بشرواکنش
 بان حقوق بشر گزارش داد که در عربستان دهي گذشته، دسال

 قرار کيستماتي مورد بدرفتاري سييايسعودي، کارگران آس
 مي  برده داري به سرهي شبطيداشته و بخشي از آنها در شرا

 از مدد کاران اجتماعي که کيي از کيي نان،يفاطمه کام. برند
 نيا« : گفت زنان کمک مي کند ني به انيپيدر کنسولگري فل

 جوامع به خدمه خانگي نيدر ا.  فرهنگي داردشهيرفتار ر
در » . کارگر نگاه مي شودني ترني و پائنيبعنوان پست تر

 زن خدمتکار کي به جرم تجاوز به سي در ماه مه، سه پلتيکو
که از دست کارفرماي خود فرار کرده بود، به ده سال زندان 

 کارگران مهاجر از اتيکا شنها،ي انيمتداول تر ا. محکوم شدند
 و عي که توسعه سرييشبه قاره هند است، همان ها

 بر گرده آنها صورت گرفته جي خلري سال هاي اخونيزاسيمدرن
  .است

   کارگرانتظاهرات
 هفتصد کارگر بنگالدشي پس از تيري در کو سال جاليآور

 سفارت بنگالدش، در اعتراض به عدم نيخلع سالح محافظ
 دستمزدهاي معوقه ساختمان سفارتخانه را اشغال افتيدر

 سال هيدر دوبي در فور. کردند
جاري، هزار و پانصد کارگر 
پاکستاني، نپالي و هندي با بند 
آوردن بزرگراه اصلي شهر، 

 افتادن شش قي به تعونسبت
ماهه دستمزدهاي خود 

 در تظاهرات .اعتراض کردند
 که - کارگران ساختمانينيب

هتل هاي پنج ستاره و آسمانخراش هاي پرزرق وبرق دوبي 
 ير کوهيرا مي سازند اما خودشان در زاغه هاي شلوغ در حاش

    . متداولتر است -زندگي مي کنند
  از سايت دنيای ما برگرفته                                

===============================     
  شهر برن  اگوست در 27 گزارش تظاهرات     
  

بنا به فراخوان آانون دمكراتيك پناهندآان ايراني مقيم سوئيس 
جهت بزرگداشت ياد وخاطره جانباختگان قتل عام زندانيان سياسي 

د رسمي  آه بدستور مستقيم خميني جالد وبه تائي67در سال 
تمام مراجع ديني از جمله منتظري رسيد ،ماجمعي از آارگران 

اتحادبين المللي درحمايت از آارگران -پيشروتبعيدي در سوئيس
سوئيس، به منظور گراميداشت ياد آن عزيزان و همچنين -ايران

گراميداشت ياد آليه جانباختگاني آه ازبدواستقرار حكومت 
رژيم جان خود را فداي آارگران ضدبشري اسالمي در زندانهاي اين 

وزحمتكشان وانسانيت نمودند وتشريح موقعيت آنوني ووضعيت 
اين . جنبش آارگري طي فراخواني در اين حرآت شرآت نموديم

حرآت از ميدان هلوتيا پالتس شهر برن بسوي سفارت رژيم 
اسالمي اغاز ودرمسير بصورت منظم با شعارهايي درحمايت از 

جويي ،درخواست سرنگوني رژيم ارتجاعي جنش آارگري ،دانش
. ،قطع معامله با رژيم و ازادي آليه زندانيان سياسي انجام شد

درمقابل سفارت مطالبي در اين رابطه به سمع حاضران رسيد و 
نماينده تشكل ما قطعنامه صادره را قرائت نمود آه مورد توجه 

ه اغاز درپايان با برگشت به همان نقط.شرآت آنندگان قرار گرفت
وسردادن شعارهاي مذآور پايان اين حرآت اعالم ،با اميد به حرآت 

درپايان .هاي بعدي هرآسي با اميد خود به اينده محل را ترك نمود
قطعنامه خود را جهت توجه شما عزيزان ضميمه ودرضمن چند 

  .عكس از اين حرآت را همراه با اين گزارش ارسال مينمائيم
  
  نامهطعق

  انسانهاي ازاده ان ،هموطن دوستان ،
ما امروز دراينجا گرد امده ايم تا صداي اعتراض خود را بگوش جهانيان 

  .برسانيم
اعتراض به جنايت عليه بشريت آه سالهاست درآشور ما ايران 

  جريان دارد
اعتراض به پايمال شدن ابتدايي ترين حقوق انساني آه سالهاست 

همدستي دولت اعتراض به مماشات و.درآشور ما درجريان است
حكومت عصر حاضريعني  هاي سرمايه داري جهان با ارتجاعيترين

  .جمهوري اسالمي ايران
ما مايليم به اطالع شما برسانيم آه حكومت اسالمي ايران از اولين 
ساعات بقدرت رسيدنش،آشتار انسانهاي ازاديخواه ،سرآوب 
آارگران وفعالين جنبش آارگري،سرآوب دانشجويان وروشنفكران 

  دگرانديش ،سرآوبي وانهدام آليه 
احزاب وسازمانهاي سياسي واقليتهاي قومي ومذهبي،سرآوبي 
بيشرمانه زنان ايراني را دردستور آار خود قرار داده بودواين جنايات را 

نمونه .به آمك آشورهاي سرمايه داري جهان به پيش برده وميبرد
 دستجمعي  تاآنون آه بصورت اعدامهاي60ان جنايات رژيم ازسال 

،تجاوز به زنان ودختران زنداني ،نابودي صنايع ايران ،سرآوب فعالين 
جنبش آارگري ايران وتصويب قوانين ارتجاعي عليه تشكالت 
مستقل آارگري،سرآوبي دانشجوايان مبارز به اسم انقالب 
فرهنگي وسرآوبي خلقهاي تحت ستم ايراني بنام مبارزه با تجزيه 

درحاليست آه مجامع بين المللي وحقوق اين .طلبي در جريان است
بشري تنها با يك اعتراض ساده ومختصر راحت از آنار اين جنايات 
ميگذرند و رژيم جنايتكارجمهوري اسالمي ايران باوقاحت تمام به اين 

  .جنايات ادامه ميدهد
سرمايه داري جهاني با تحت شعاع قراردادن  مسائل فرعي مانند 

 اتم توسط حكومت اسالمي همراه مسئله گنجي و ساخت بمب
وهمگام با رژيم اسالمي قصد به انحراف آشاندن افكار عمومي از 

  .مسائل داخلي را دارند
چگونه است آه درمورد سرآوب بيرحمانه آارگران وزحمتكشان 
آردستان هميشه مقاوم ايران صداي اعتراضي بلند نمي شود 

ن خاتون اباد ؟چگونه است آه درمورد آشتار بيرحمانه آارگرا
سازمانهاي به اصطالح حقوق بشري اعتراض نكردند؟چگونه است 
آه درموقع اعتراض مردم تحت ستم خوزستان نسبت به حقوق 
پايمال شده خودوسرآوبي بيرحمانه انان آه هنوز هم ادامه 
دارداعتراضي شنيده نمي شود؟اين چراها فقط يك جواب دارد وان 

دردست جمهوري اسالمي اينكه سرمايه داري جهاني دست 
مشغول چپاول وغارت ايران ما هستند ومنافع انان درگروي حيات اين 

  .رژيم ارتجاعي وفاشيستي است
ما با صداي بلند اعالم ميدارم آه دست ياري بسوي شما آارگران 
وزحمتكشان جهان ،انسانهاي ازاديخواه ،اتحاديه هاي آارگري 

د وهمكاري به شما داريم ،احزاب چپ ومترقي دراز نمود وچشم امي
تا به خواسته هاي بحق آارگران وزحمتكشان وآوشندگان راه ازادي 

  .صلح وعدالت در ايران جامه عمل بپوشانيم
  :ما خواهان 

سرنگوني فوري جمهوري اسالمي ايران  -1
معلمين وديگر نيروهاي مترقي -دانشجوايان–توسط آارگران 

  .ومزدبگير جامعه ايران هستيم
رژيم اسالمي ايران جنايتكارند وهمكاري  انتمامي سر-2

هردولتي با انان بمعني همدستي با جنايات است بايد به 
  .اين همكاري ها سريعأ خاتمه داد

آليه زندانيان سياسي وفعالين جنبش آارگري در سراسر -3
  .ايران فوري وبدون هيچگونه قيد وشرطي بايدازاد شوند

ان وفعالين جنبش مستقل آارگري بدست آارگر  تشكالت-4
  .آارگري ايجاد بايد گردد

  
  جمعي از آارگران پيشرو تبعيدي در سوئيس 
  سوئيس- اتحاد بين المللي در حمايت از آارگران ايران 
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   ره يافتن به سوسياليسم          
  

   فرد مگداف  وهري مگداف: نوشته       
     قسمت دوم      مرتضي محيط  :  برگردان

 
  : يومانتلي ريو
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  هری مگداف و پل سوئيزی                                  
  

  وضعيت بشرب ــ سرمايه داري و 
   

آاالها، اختراعات، نظريه هاي جديد و پيشرفتهاي تكنولوژيكي آه 
سرمايه داري در شرايط سياسي متنوع اش به وجود آورده است از 
. تمام آنچه در طول تاريخ ماقبل آن به وجود آمد بيشتر بوده است

طي نزديك به دو قرن و نيم سرمايه داري صنعتي ــ به جز موارد 
 مهم رآود اقتصادي شديد، بحران و جنگ ــ آشورهاي استثنايي و

اما دست . اصلي سرمايه داري تقريبا دائم در حال توسعه بوده اند
آورد اين پيشرفت و توسعه ي عظيم قدرت توليدي از جهت شرايط 

 20زيستي و روابط مردم آره زمين چه بوده است؟ از يك سو حدود 
بخش قابل توجهي از آن درصد از جمعيت آره زمين را داريم آه 

راحت زندگي ميكنند و فرصتهاي زيادي براي دسترسي به آموزش، 
اما در ميان همين . مسكن و خريد انواع آاالهايي آه بخواهد دارد

اقليت مرفه نيز توزيع ثروت بسيار نابرابر است به طوري آه 
ثروتمندترين قشر باال، صاحب بخش عظيمي از دارايي هاي جامعه 

 تريليون دالر است 2/2 نفر ثروتمندترين افراد جهان 691وت ثر. است
 آشور يعني بيش از 145آه معادل مجموع توليد ناخالص داخلي 

 ميليون نفر 7/7! مجموعه آشورهاي آفريقايي و آمريكاي التين است
با ثروت )  درصد جمعيت جهان1/0حدود (ثروتمندترين مردم جهان 

 درصد 80ريليون دالر ثروت يعني  ت8/28بيش از يك ميليون دالر، 
. توليد ناخالص داخلي تمام آشورهاي جهان را زير آنترل خود دارند

اين ثروت بيش از مجموع توليد ناخالص داخلي همه ي آشورهاي 
 درصد از 40در واقع شامل (جهان منهاي اياالت متحده آمريكاست 
  ). توليد ناخالص داخلي آمريكا هم ميشود

ين ثروت عظيم و انباشت آن در دست عده اي بسيار به رغم توليد ا
آوچك، شرح اينكه بخش عظيمي از بشريت در چه شرايط زندگي 
ميكنند يعني شمار دوزخيان روي زمين و وضع زندگي شان چيست 

 ميليارد نفر مردم 3/6از حدود . هم تكان دهنده و هم هولناك است
  : روي زمين

دچار سوءتغذيه و دائما دچار ) سان ان سه ميليارد(ــ نزديك به نيمي 
شمار ) 4. (آمبود آالري، پروتئين، ويتامين و امالح ضروري هستند

هستند يعني نميدانند وعده " عدم امنيت غذايي"بيشتري نيز دچار 
طبق تخمين سازمان ملل متحد . غذاي بعدي آنها از آجا خواهد آمد

در آشورهاي  ميليون نفر 10از جمله ( ميليون انسان 840" فقط"
دچار آم غذايي اند اما اين تخمين سازمان ) سرمايه داري پيشرفته

  . ملل بسيار پايين تر از آمار ديگر پژوهشگران است
ــ نزديك به نيمي از بشريت با روزي آمتر از دو دالر قدرت خريد در 

  . آمريكا زندگي ميكنند
  . ندزندگي ميكن) Slum( نفر در حلبي آبادها  يك ميليارد ــ 

  . ــ يك ميليارد انسان به آب سالم دسترسي ندارند
  . ــ دو ميليارد انسان برق ندارند

  . ــ دو ميليارد و نيم انسان از وسايل بهداشتي محروم اند
ــ يك ميليارد آودك يعني نيمي از آودآان جهان به دليل فقر، جنگ و 

  .  رنج ميبرند از محروميت شديد) از جمله ايدز(بيماري 
ـ حتي در آشورهاي مرآزي و ثروتمند سرمايه داري بخش بزرگي ـ

 12مثال در اياالت متحده . از مردم زندگي ناامني را سپري ميكنند

ميليون خانواده از نظر تغذيه امنيت ندارند و چهار ميليون خانواده 
دائم از يك يا دو وعده غذا در روز ميگذرند تا )  ميليون نفر9شامل (

  ) 5. (غذا داشته باشندبقيه خانواده 
جنبه ديگر شرايط زيست بشر، طي دو قرن و نيم سرمايه داري 
صنعتي، وجود جنگ تقريبا به طور بي وقفه به بهاي جان صدها 

اشغالگري، بردگي، قوم آشي، جنگ و . ميليون انسان بوده است
  . بهره آشي بخش جدايي ناپذيري از تاريخ سرمايه داري بوده است

ه درگيري ميان آشورهاي سرمايه داري براي سلطه جنگ ها نتيج
بر بازارهاي جهاني يا سيطره بر مستعمرات و يا به دليل اختالفات 
مذهبي و قومي ميان مردم مختلف بوده است آه اغلب اشغال 

نيروي . استعماري و دخالت امپرياليستي در آن نقش داشته است
آشورهاي محرآه اصلي سرمايه داري يعني انباشت سرمايه، 

سرمايه داري را بر آن ميدارد آه به بازارهاي خارجي رخنه آنند و 
اما جدا آردن انگيزه هاي . سهم خود از آن بازارها را افزايش دهند

اقتصادي آشورهاي امپرياليستي اصلي براي سرمايه گذاري و 
فروش آاال در خارج، از خط مشي سياسي و نظامي آنها غيرممكن 

افع در مجموعه اي بسيار خطرناك و درهم پيچيده تمام اين من. است
جنگ طلبي در دوران بعد از جنگ سرد ادامه يافته . عمل ميكند

اياالت متحده به شدت درصدد نشان دادن قدرت نظامي . است
خودش است و در نتيجه بدبختي هاي باز هم بيشتري به بار خواهد 

 100بيش از اينكه حمله آمريكا به عراق موجب آشته شدن . آورد
هزار نفر از مردم آن آشور شده است نشان دهنده ابعاد فاجعه اي 

  . است آه بر سر آن ملت آورده اند
  

  ج ــ رابطه ي ميان ثروت و فقر 
ميان دست آوردهاي سرمايه داري و واماندگي هايش پيوندي 

فقر و فالآت بخش عظيمي از جمعيت جهان . منطقي وجود دارد
عي و ناخواسته ي نظام نيست آه با تصادفي يا محصول فر

. دستكاري هاي جزيي در اينجا و آنجا بتوان آن را از ميان برداشت
 به عنوان پيامد مستقيم شيوه  انباشت ثروتهاي افسانه اي ــ

عملكرد سرمايه داري چه در سطح ملي، چه بين المللي ــ به طور 
، آمبود همزمان باعث به وجود آمدن گرسنگي، سوءتغذيه، بيماري

آب، نبود بهداشت و فالآت عمومي براي بخشهاي وسيعي از مردم 
  . جهان ميگردد

وضع بسيار مشكل اآثر مردم جهان بخشي به دليل نظام اقتصادي 
در عوض سرمايه داري . است آه اشتغال آامل به وجود نميآورد

 بخش  آنچه را به وجود ميآورد آه مارآس ارتش ذخيره آار ميخواند ــ
ي از جمعيت جهان آه در شرايطي ناامن و پر خطر زندگي بزرگ

هنگامي آه شكوفايي . ميكند؛ گاه آار گير ميآورد و گاه بيكار است
موقت اقتصادي وجود دارد به اين آارگران به طور فصلي و نامنظم 

گاه نيز براي آارهاي نظامي از آنان استفاده ميشود و . نياز هست
ارتش ذخيره آار در آشورهاي . يستگاه نيز هيچ آاري برايشان ن

ثروتمند، علي العموم فقيرترين قشر جامعه را تشكيل ميدهند آه 
وجود . شرايط زندگي شان بسيار سخت و گاه بي خانمان هستند

اين ارتش ذخيره دائم، روي سطح دستمزد آارگران شاغل فشار 
  ) 6. (ميآورد و باعث پايين نگه داشتن آن ميشود

ش پيراموني سرمايه داري چند عامل وجود دارد آه در آشورهاي بخ
عامل . شمار عظيمي از مردم را در شرايط فالآت باري نگه ميدارد

اول بيرون آشيدن ثروت از آشورهاي محيطي در هنگامي است آه 
بيش از ميزان سرمايه گذاري در " مادر"سودهاي برگشته به آشور 

عي اين آشورها به نفع عالوه بر آن از منابع طبي. آن جاها ميشود
بانكها نيز وام به اين . آشورهاي ثروتمند مرآز بهره آشي ميكنند

آشورها تحميل ميكنند و با وابسته آردن مالي بخش محيطي به 
مردم . اين بانكها ثروت باز هم بيشتري از آنها به بيرون مكيده ميشود

آشورهاي محيطي به طور فزاينده اي نقش ارتش ذخيره آار 
در . يه هاي خارجي و سرمايه داران داخل را بازي ميكنندسرما

بسياري از مستعمرات سابق نيروي آار را قصدا و از طريق متالشي 
. آردن بافت اجتماعي و شيوه زندگي اين آشورها به وجود آوردند

يكي از راههاي اين آار وادار آردن دهقانان اين آشورها به پرداخت 
. نها را وابسته به اقتصاد پولي آردندماليات بود و بدين وسيله آ

وسيله ديگري آه استعمارگران براي زير و رو آردن وضعيت جوامع 
دهقاني به آار بردند عبارت از تبديل زمينداري سنتي به مالكيت 

بدين ترتيب جمعيت عظيمي از اين دهقانان با از . خصوصي زمين بود
ده شدند و در دست دادن هرگونه حق نسق بر زمين به شهرها ران

شهرها نيز آار به اندازه آافي براي جذب آنها نيست و بدين سان 
عالوه بر آن قدرت به وجود ) 7. (بحران انساني بزرگي به وجود ميآيد

آمده توسط اين ثروتها توان آن را دارد آه سيستم سياسي و 
حقوقي آشورهاي محيطي را به نفع تداوم انباشت هر چه بيشتر 
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 به ضرر تقسيم و توزيع مجدد آن آه ميتوانست در اين سرمايه و
  . عمل آند صورت گيرد " ابتدايي تر"جوامع 

 تا به امروز  ثروت آشورهاي ثروتمند در مرآز نظام سرمايه داري،
شديدا وابسته به مكيدن منابع و ثروتهاي آشورهاي محيطي بوده 

سرمايه داران عمده و مهم در سطح جهاني، در آشورهاي . است
صنعتي ثروتمند مستقراند اما انباشت سرمايه آنها بر پايه بهره 

عنوان آتاب معروف سمير امين . آشي از تمام جهان قرار دارد
آشورهاي . ــ بيانگر اين پديده است" انباشت در مقياس جهاني"

مرآزي جاي آنكه به آشورهاي محيطي اجازه دهند مازاد اقتصادي 
ي آشور خود آنند، بخش بزرگي از خود را صرف پيشبرد منافع داخل

اين مازاد را بيرون آشيده و صرف رخنه در ساير جاهاي جهان 
ميكنند و براي اين آار هم از هيئت حاآمه آشور مربوطه و در غير آن 

نتيجه آنكه آشورهاي . صورت از ارتش آمريكا يا ناتو آمك ميگيرند
جهت برآوردن فقير قادر نيستند مازاد بالقوه اقتصادي خود را در 

در عوض اين مازاد به . نيازهاي اجتماعي آشورشان به آار گيرند
جيب هيئت هاي حاآمه آشورهاي ثروتمند سرازير ميشود و 
بخشي از آن نيز صرف آاالهاي تجملي سردمداران وابسته 

ميشود آه منافعشان با منافع سرمايه هاي ) بورژوازي آمپرادور(
  . خارجي گره خورده است

هاي آغازين سرمايه داري صنعتي انباشت سرمايه از در سال
آشورهاي محيطي به صورت چپاول عريان فلزات گرانبها صورت 
ميگرفت و بعد هم نتيجه ي تصرف محصوالت آشاورزي توليد شده با 

منبع ديگر درآمد آنها خريد و فروش بردگان بود آه . آار بردگي بود
در مرحله بعد، . باشدخود آسب و آار با سود فراوان ميتوانست 

دادن وام و سرمايه گذاري موجب بيرون آشيدن سود به شكل پول 
رايج شد ــ در عين حال آه غارت منابع طبيعي چون نفت و بوآسيت 
ادامه پيدا آرد ــ و اين خود موجب بحران دائم وامها براي بسياري 

آشورهاي "در اوايل دوران سرمايه داري صنعتي، . آشورها گرديد
مرآزي تمام تالش خود را به آار انداختند تا هرگونه توليد و " درما

آسب و آار در آشورهاي محيطي را آه ممكن بود روزي با آنها 
در اين راستا بود آه انگليسي ها صنعت . رقابت آند از بين ببرند

 پارچه هاي  پارچه بافي هند را نابود آردند تا مردم هند را وادار آنند
از سوي ديگر در همين دوران آشورهاي . ا بخرندساخت انگليس ر

مرآزي از صنايع و ديگر آسب و آارهاي خود در برابر رقابت 
حال قدرت عظيم اين صنايع و . آشورهاي خارجي محافظت آردند

آسب و آارهاي پيشرفته و نياز آنها به رخنه ي موثرتر در آشورهاي 
ي مرآزي، محيطي موجب گرديده است آه سرمايه داران آشورها

حافظ منافع آنها همگي " بين المللي"دولتهاي آنها و سازمانهاي 
را پيشنهاد آنند ــ در حالي آه با " تجارت آزاد"دست در دست هم 

چه از " آشور مادر"رياآاري هر چه تمام تر هنوز از منافع ويژه صنايع 
نظر داخلي و چه در دادوستدهاشان با ديگر آشورهاي جهان 

 گسترش جهاني نظام سرمايه داري  در موج جديد. دحمايت ميكنن
آه در آن سرمايه ها به ميزاِن زيادي آزادي حرآت به دست آورده 
اند، آاالهايي آه روزي در آشورهاي مرآزي توليد ميشد به طور 

اين . فزاينده اي در آشورهاي با سطح دستمزد پايين توليد ميشوند
به وجود آوردن امكان عرضه عالوه بر : پديده در خدمت دو هدف است

آاالها با قيمتي پايين تر از رقبايي آه هنوز در آشورهاي مرآزي 
توليد ميكنند، راه ورود اين آاالها به بازار داخلي آشور مربوطه و 
منطقه اطراف آن را ــ آه حال صاحب قشري با قدرت خريد باال شده 

ان از خارج با بهره وارد آردن آاالهاي ارز. است ــ نيز به وجود ميآورد
آشي شديد از آار ارزان آشورهاي محيطي، راه ديگر تضمين 

  . انباشت ثروت و باز توليد آن براي آشورهاي مرآزي است
نظام سرمايه داري از طريق ساز و آارهاي مختلف ــ از چپاول عريان 
و سلطه استعماري در سالهاي اوايل سرمايه داري گرفته تا روابط 

در دوران بلوغ بعدي اش ــ به بازتوليد ثروت در امپرياليستي 
آشورهاي مرآزي و تداوم عقب ماندگي آشورهاي محيطي ادامه 

اين نظام هم چنين به توليد و بازتوليد ساختار طبقاتي . داده است
در آشورهاي مختلف ــ از جمله توليد هيئت حاآمه ي نوآرصفت در 

و ايمان به قدرت آشورهاي محيطي با حسابهاي بانكي در خارج 
  . نظامي آمريكا ــ آمك ميكند

توليد و بازتوليد دائم چنين ساختار طبقاتي همراه با ارتش ذخيره آار 
هميشه موجود به اين معناست آه در نظام سرمايه داري هميشه 

وجود سلسله مراتب و . بي عدالتي شديدي وجود خواهد داشت
وح حاآم بوده و طبقات به اين معناست آه اختالف در تمام سط

توزيع . اآثريت عظيم مردم از داشتن هرگونه قدرت موثري محروم اند
 80. ثروت در اياالت متحده نشانه ي بارزي از اين بي عدالتي است

درصد پايين جامعه آمريكا تنها صاحب آمتر از نيمي از ثروت يك درصد 
 فقط  درصد پايين خانوارهاي آمريكايي40باالي جامعه آمريكا است و 

  ) ١جدول . ( درصد آل ثروت جامعه اند3/0صاحب 

  
  ) 2001سال (ــ توزيع ثروت خالص در خانوارهاي آمريكايي 1جدول 

  درصد خانواده ها درصد ثروت 
   درصد 4/33 درصد باال 1
   درصد 2/59 درصد باال 5

   درصد 5/71 درصد باال 10
   درصد 4/84 درصد باال 20
   درصد 5/15 درصد پايين 80
   درصد 3/0 درصد پايين 40
  

   8: منبع
  

تفاوت در مناطق مختلف آشورها و بين گروههاي قومي نيز ادامه 
 متوسط ثروت خالص خانوارهاي 2000به طور مثال در سال . دارد

 برابر بزرگتر از خانوارهاي التيني 11 دالر بود آه 88000سفيد پوست 
  ) 9. (د برابر بيشتر از خانوارهاي آفريقايي تبار بو16و 

 درصد از خانوارهاي سفيدپوست فاقد هر گونه 13در حالي آه فقط 
ثروت خالص اند، اين وضع نزديك به يك سوم از خانوارهاي آفريقايي 

درآمد متوسط خانواده هاي آفريقايي . تبار و التيني ها را در برميگيرد
 تقريبا نيمي از درآمد متوسط 2000تبار و التيني در سال 

 بوده و شمار مردان آفريقايي تبار آه جذب نيروي آار سفيدپوستان
 درصد در برابر 67شده اند بسيار پايين تر از سفيدپوستان است ــ 

  ) 10. ( درصد76
نياز چنداني به يادآوري تفاوت شگرف ميان ثروت ملي آشورهاي 

در . سرمايه داري بسيار پيشرفته و آشورهاي پيراموني نيست
ناخالص سرانه آشورهاي پيشرفته تقريبا حالي آه متوسط توليد 

 دالر است، تخمين زده ميشود آه در آمريكاي التين و منطقه 30000
 دالر و در بخش جنوبي 4000 دالر، در آفريقاي شمالي 6000آارائيب 

اما اين اعداد و ارقام بدترين مشكل را پنهان .  دالر است2000آفريقا 
 دالر، در اتيوپي 1600 هائيتي نگه ميدارند چرا آه توليد ناخالص در

 600 دالر و در شش آشور جنوب آفريقا درآمد سرانه ساالنه 700
 80 درصد جمعيت جهان 15آشورهاي ثروتمند با . دالر يا آمتر است

از سوي . درصد توليد ناخالص ملي جهان را به خود اختصاص ميدهند
 درصد از 3 درصد از جمعيت جهان تنها 60ديگر فقيرترين آشورها با 

  . ثروت جهان را دارند
  

  د ــ ضايع آردن محيط زيست 
  

ضايع شدن محيط زيست در شمار زيادي از جوامع ماقبل سرمايه 
اما در نظام سرمايه داري حتي با وجود . داري اتفاق افتاده است

آنكه درك بهتري از اينكه فعاليت انسانها چه ضايعاتي ميتواند به بار 
انگيزه . له ابعاد تازه اي به خود گرفته استآورد داريم، اين مسئ

سود و انباشت سرمايه به مثابه هدف اصلي فعاليت اقتصادي و 
آنترلي آه منافع اقتصادي بر حيات سياسي تحميل ميكند و نيز 
توسعه تكنولوژي هاي متعدد در جوامع سرمايه داري آه به افراد 

د ــ چه محيط اجازه ميدهد محيط اطراف خود را سريعا تغيير دهن
 به معناي آن  اطراف و چه دور دست، چه خواسته و چه ناخواسته ــ

است آه وارد شدن اثرات زيانبار بر محيط زيست اجتناب ناپذير 
آلودگي آب، هوا و خاك محصول طبيعي سيستم هاي توليدي . است

  . است آه هدف آن فقط يك چيز و آن هم آسب سود است
 سرمايه داري هيچ مكانيسم دروني در طبق منطق توليد و مبادله

اين نظام وجود ندارد آه صنايع را ترغيب آند يا وا دارد درصدد پيدا 
. آردن روشهايي باشند آه آمترين زيان را به محيط زيست ميرساند

به طور مثال مواد شيميايي جديدي آه براي ساختن آاالهاي 
 اينكه آيا اين صنعتي مفيد به نظر ميرسند، بدون ارزيابي آافي از

مواد براي انسانها و ديگر انواع موجودات زنده زيان بارند يا نه، دائم 
جيوه اي آه از نيروگاههاي با . در محيط زيست ريخته ميشوند

سوخت ذغال سنگ در فضا ريخته ميشود درياچه ها و اقيانوس 
. هايي را آه صدها مايل از آارخانه ها فاصله دارند آلوده ميكند

فاده دائم از آنتي بيوتيك يا افزودن بعضي مواد به غذاي سوءاست
حيواناتي آه در فضاي بسيار تنگ و ناسالم مزارع صنعتي نگهداري 
ميشوند موجب پيدايش ميكربهاي بيماري زايي گرديده است آه در 

آاربرد چنين تكنيك هايي براي پرورش . برابر آنتي بيوتيك مقاوم اند
زيست به هيچ رو منطقي نيست اما از حيوانات از نظر حفظ محيط 

به عالوه توسعه جامعه اي . نظر سرمايه بسيار مهم و سودآور است
چون آمريكا بر پايه اتومبيل، پيامدهاي عظيم و زيانباري براي محيط 
زيست داشته است و موجب به وجود آمدن مناطق وسيع مسكوني 

 آه حد به وجود آورده" بزرگ شهرهايي"در حومه شهرها شده و 
ضايع آردن . فاصل ميان مناطق مسكوني را از ميان برده است
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سوخت براي رفت و آمد به محل آار فقط بخشي از مشكل اين نوع 
زندگي است چون آه بعضي در شهر آار ميكنند و برخي در حومه 

آه فقط ) Mall(خريد در مراآز بزرگ فروشگاهي در بيرون شهر . شهر
ست و رفت و برگشت آودآان به با اتومبيل قابل دسترسي ا

مدرسه و محل بازي و ورزش نيز نياز به راندن اتومبيل به فواصل دور 
يكي ديگر از پيامدهاي بهره آشي بي حد از منابع طبيعي،  . دارد

تغيير آب و هوا در اثر باال گرفتن گرماي فضاي اطراف زمين است آه 
مال زيان باري گرچه آامال قابل پيش بيني نيست اما پيامدهاي آا

از آنجا آه آارخانجات، نيروگاههاي برق و اتومبيل ها و آاميونها . دارد
ميسوزانند، ميزان ) نفت و گاز(مقادير عظيمي سوخت فسيلي 

اين نگراني . اآسيد دو آربن فضاي اطراف زمين افزايش يافته است
وجود دارد آه گرم شدن تدريجي فضا منجر به دگرگوني هاي نسبتا 

از جمله آب شدن يخ هاي قطبي، تغيير در ميزان .  شودسريعي
ريزش باران و برف و جريان رودخانه ها و قطع حرآت آب گرم اقيانوس 

حرآت آب گرم به شمال ). آه گلف استريم بخشي از آن است(ها 
. اقيانوس اطلس به گرم نگه داشتن شمال اروپا و آمريكا آمك ميكند

داري براي محيط زيست دارد وجود بعد ديگر خطري آه سرمايه  )11(
طبق آن خداوند  رگه قدرتمندي از اين شيوه تفكر در غرب است آه 

منشا . آره زمين را براي بهره آشي به مردم آن اعطا آرده است
است آه در ) Genesis 1: 28(اين تفكر در انجيل و در فصل آفرينش 

داد و به آنها رستگاري ) آدم و حوا(خداوند به آنها " : آن ميخوانيم
پر آنيد و ) از فرزندان خود(گفت پرثمر باشيد، زاد و ولد آنيد، زمين را 

بر ماهيان دريا، پرندگان هوا و هر موجود : آن را زير فرمان خود درآوريد
  ." زنده اي آه روي زمين حرآت ميكند غلبه آنيد

در اين اواخر شاهد رگه ي زهرآگيني از دشمني با طرفداران محيط 
اياالت متحده ) اوانجليست ها(ت در پروتستانهاي افراطي زيس

اينان معتقدند آه روز قيامت نزديك است بنابر اين فرقي . هستيم
نميكند آه چه بر سر منابع طبيعي و يا سيستمهاي محافظت از 

  ) 12. (حيات روي آره زمين بيايد
  

  محدوديت منابع طبيعي 
  

بد و رشد آند نظامي آه بنابه سرشت اش بايد گسترش يا
سرانجام با اين واقعيت روبرو خواهد شد آه منابع طبيعي آره زمين 

آب و هوا و خاك آره زمين تا زماني ميتوانند به طور . محدود است
سالم و مفيد به نفع موجودات زنده عمل آنند آه ميزان آلودگي 
محيط زيست از قدرت جذب و خنثي سازي مواد آلوده آننده توسط 

، )نفت و گاز(عالوه بر آن منابع طبيعي چون سوخت . ر نرودآنها فرات
، درختها براي چوب و آاغذ، و انواع مواد )در صنعت آشاورزي(آب 

معدني مثل سنگ آهن و بوآسيت و غيره در فرايند توليد مصرف 
وسعت برخي منابع چون جنگلها و مناطق ماهيگيري . ميشوند

بق برنامه، يعني طوري باشد اما اگر استفاده از آنها ط. محدود است
آه با تغيير شرايط به اندازه آافي انعطاف پذير باشد، اين منابع قابل 

استفاده از بقيه منابع ــ از نفت و گاز گرفته تا مواد . بازسازي اند
ذخيره شده (معدني و منابع آب زيرزميني در برخي مناطق بياباني 

 به منابع باقي مانده پس از اين محدود) از دوره هاي ماقبل تاريخ
  . آنوني خواهد بود

سرمايه داران در فعاليتهاي خود علي العموم فقط آينده آوتاه مدت را 
آنان به دليل شرايط . مد نظر دارند ــ حداآثر سه تا پنج سال آينده

مراحل مختلف چرخه اقتصادي، (غيرقابل پيش بيني آسب و آار 
و فشار بورس )  نياز و غيرهرقابت با ديگر شرآتها، قيمت مواد مورد

بازهايي آه دنبال سودهاي بادآورده و سريع هستند، بايد چنين 
بنابر اين سرمايه داران بدون توجه به اين آه . عمل آنند

ــ گويي آه  محدوديتهاي طبيعي بر سر راه فعاليتهايشان وجود دارد
ــ عمل  منابع طبيعي پايان ناپذيري براي بهره آشي وجود دارد

وقتي آه هر يك از سرمايه داران با هدف سود بردن و . كنندمي
انباشت سرمايه تصميم گيري هايي ميكند، مجموعه اين تصميم 

شاهد مثال آامال مستند و . گيري ها به آل جامعه زيان ميرساند
موجود آاهش شديد ــ و نزديك به نابودِي ــ بسياري از انواع ماهي 

تاه مدت تك تك صاحبان آشتيهاي منافع آو. هاي اقيانوس ها است
ماهيگيري ــ آه برخي مثل آارخانه عمل ميكنند و پس از صيد 
ماهي آن را عمل آورده و منجمد ميكنند ــ در اين است آه صيد خود 

گرچه بر طمع انسان محدوديت طبيعي وجود . را به حداآثر رسانند
  . دود استندارد اما بسياري از منابع از جمله باز توليد درياها مح

مصرف آب براي آشاورزي فعاليتي است آه از ديرباز وجود داشته 
 سال اخير است آه دارد به مرزهاي نهايي و 50است، فقط در 

ظرفيت بعضي آب ريزها و رودخانه ها اآنون تا . طبيعي اش ميرسد
به طور مثال در چين از .  بهره برداري قرار ميگيرد سر حد ممكن مورد

نقدر برداشته ميشود آه اغلب سالها چيزي از آن به رودخانه زرد آ

استفاده از تلمبه هاي هر چه قدرتمندتر براي بيرون . دريا نميريزد
آشيدن آب از منابع زيرزميني به جايي رسيده است آه ميزان بيرون 
آشيدن آب سريع تر از جايگزيني آن توسط ريزش باران و نشت آن 

آه هشدار دادند ميزان بيرون نخستين آساني . به درون خاك است
ــ آه از ) Oglala(آشيدن آب از منابع عظيم زيرزميني اوگالال 

داآوتاي جنوبي تا باريكه تكزاس ادامه دارد ــ بيش از مقداري است 
آه جايگزين آن ميشود و اين آار نميتواند ادامه يابد مگر آنكه چاه 

مكن شود، متهم هاي عميق تري حفر شود تا آنكه ادامه اين آار نام
اين خود يكي از شواهد است آه فكر ! شدند آه آمونيست اند

آردن درباره امكان اينكه بر سر راه فعاليت اقتصادي محدوديت وجود 
  . است) Uncapitalistic(دارد چقدر غيرسرمايه دارانه 

اينكه چقدر طول خواهد آشيد تا منابع تجديد ناپذير به پايان رسند، 
گرچه .  اين منابع و شدت استخراج از آنها داردبستگي به بزرگي

با اين فرض . (اتمام برخي منابع ممكن است صدها سال طول بكشد
رسيدن به مرزهاي ) آه شدت رشد استخراج در سطح آنوني بماند

نهايي برخي منابع پر اهميت چون نفت و برخي مواد معدني آنقدر 
ده از نفت به ميزان مثال تخمين زده ميشود آه با استفا. دور نيست

 سال آينده تحليل خواهد 50فعلي، منابع شناخته شده در عرض 
 چهل 2003رفت ــ نسبت ذخيره منابع به استخراج ساالنه در سال 

.  چهل و چهار سال بود1989و يكسال است، اين نسبت در سال 
استخراج سنگ آهن ــ ماده اصلي براي توليد آهن و فوالد ) 13(

اگر .  درصد افزايش يافت16، 2004 تا 2003ال مصرفي ــ از س
 درصد افزايش يابد، منابع 7استخراج اين ماده از حاال به بعد ساالنه 

مصرف .  سال ديگر تمام خواهد شد60شناخته شده آهن تا حدود 
مس اگر سريعا افزايش يابد همه ي منابع شناخته شده آن در 

  . شصت سال آينده به اتمام خواهد رسيد
ر نظر گرفتن محدوديت منابع طبيعي، در نظام سرمايه داري، آه با د

 يعني قدرت ثروتمندان در بازار ــ تعيين ميكند آه آاالها  در آن بازار ــ
چگونه تخصيص يابند، هيچ شيوه منطقي براي تعيين اولويت ها در 

هنگامي آه در آينده اي نه . رويارويي با اين محدوديتها وجود ندارد
ر استخراج منابع طبيعي چون نفت رو به آاهش گذارد، چندان دو

افزايش قيمت ها روي آنهايي آه تا همين اواخر مايه افتخار سرمايه 
داري جهاني بود، يعني به اصطالح آارگران طبقه متوسط آشورهاي 

  . مرآزي فشار فزاينده اي خواهد گذاشت
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  نامه همسر ديوارگربه دبير کل سازمان ملل  
  ILOوی رايدر به آقای گا ، آقای کوفی عنان

  
با سالم به اطالع ميرسانم که همسرم برهان ديوارگر عضو 
سنديکای کارگران خباز شهر سقز و يکی از کارگران دستگير 

 روز است به جرم ٢١ اين شهر اکنون ٨٣ مه  شده اول
فعاليتهای کارگری و انسانی خود در زندان و زير شکنجه 

هيچگونه جرمی همسر من بر مبنای قوانين بين المللی . است
مرتکب نشده است و تا کنون دهها اتحاديه کارگری و نهادهای 
دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان به دستگيری و شکنجه 

  .برهان اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری او شده اند
 متاسفانه مقامات قضايی جمهوری اسالمی نه تنها به اين 

يل همسرم آقای همه اعتراض توجه نکرده است بلکه به وک
 را  محمد علی داخواه نيز اجازه مالقات و ديدن پرونده او

  . نداده است
من در حال حاضر باردار و تنها چند روز به وضع حملم باقی 

 ساله دارم و هم خودم و هم کودکم خواهان ٨کودکی . است
در اين شرايط حساس من به عنوان زنی . آزادی او هستيم

 ساله بيش از هر زمان به کمک ٨ باردار و مادر يک کودک
همسرم و بودن او به همراهم تا نوزادم را بدنيا بيارم شديدا 

  .محتاجم
برخورد مقامات قضايی ايران به وضع خانواده ای کارگری و 
محروم،  به وضع همسر عزيزم با هر معياری غير قانونی و 

اين حق ابتدايی من است که در . مغاير با حقوق بشر است
شراتط بسيار حساسی همسرم برهان ديوارگر را با خود چنين 

سر پيچی مقامات قضايی ايران از اين حق مسلم . داشته باشم
من نه تنها زير پا گذاشتن حقوق من و همسرم بلکه پايمال 

 ساله ام و نوزادی است که قرار ٨کردن حق انسانی کودک 
  . است متولد شود

 من نميدهند و به در شرايطی که مقامات قضايی جوابی به
شکنجه همسرم ادامه ميدهند و به شکنجه روحی و روانی 
خود و کودکم پرداخته اند، من به عنوان يک انسان، يک 
مادر، يک زن باردار و يک کارگر از شما در خواست ميکنم 
که اجازه ندهيد چنين ظالمانه با ما رفتار شود و خواهان 

  .آزادی فوری همسرم شويد
  مريم اخضر پور  - با احترام                    

  ١٣٨٤دهم شهريور                                           
  
   ----- ---------------- ---------------- --------------  
  

  اعتراض رييس کنگره کار کانادا       
  گرربه دستگيری برهان ديوا         

  
  2005 اگوست 19
  

  آقای ریيس جمهور 
  
 ميليون عضو کنگره کار کانادا، 3 نمایندگی از سوی به

نگرانی خود و اعضای کنگره را نسبت به دستگيری غير 
قای برهان دیوانگر، توسط نيروهای قانونی همکارمان آ

 در اطراف شهر سقر، 2005 آگوست 7انتظامی در روز شنبه 
  .اعالم می دارم

 آگوست ، 7 بعد از ظهر شنبه 2اطالع یافته ام که در ساعت 
نيروهای انتظامی با یورش به منزل آقای دیوانگر عضو اتحادیه 
خبازان، او را دستگير و کامپيوتر و دیگروسایل او را مصادره 

  .می کنند
 همچنين  به اطالع ما رسيده است که آقای دیوانگر در 
همان روز به دادگاه برده می شود و از جمله به خاطر 

ی ایجاد تشکل مستقل کارگری کميته پيگری برا« عضویت در
، مدیریت » تشکل کارگران بيکار« ، عضویت در نهاد نوپای  » 

 www.Tashakol.com( » تشکل « یک سایت کارگری به نام 
و شرکت در تظاهرات اخير در سقز متهم شناخته می ) 

  . شود
بنا به اطالعات دریافت شده، آقای دیوانگر هنوز در بازداشت 

  نين مطلع همچ. بسر می برد
شده ام که  همسر ایشان فقط توانسته است به مدت 
کوتاهی او را مالقات کند و همانجا متوجه  اثرات حمله 

گزارشها حاکی است که او . فيزیکی در چهره او می شود
احتماال به حدی کتک خورده که نمی تواند  به راحتی صحبت 

  . کند
 آقای عضویت در تشکالت کارگری، نظير همان هایی  که

دیوانگر به عضویت در آنها متهم شده ، بر اساس قانون بين 
المللی کامال مشروع  است و به هيچ رو جرم به حساب 

  . نمی آید
 محمود صالحی به خاطر شرکت  در 2005 آگوست 4در تاریخ 

. تظاهرات یاد شده،  به مدت یک ساعت بازداشت می گردد
 هيچ تظاهرات و قبل ازآزادی به او اخطار می دهند که در

کنفدراسيون جهانی اتحادیه های آراد . اعتصاب شرکت نکند
بر این باور است که این دستگيری ادامه  ) (ICFTUکارگری   

اذیت و آزار آقای صالحی  به خاطر فعاليت های او برای ایجاد 
  .تشکالت کارگری است

دولت  )  (ILOبه دليل عضویت ایران در سازمان جهانی کار 
لزم است که آزادی تجمع و بنا براین حق تشکل را به شما م

  . رسميت بشناسد
  از شما خواسته است که اقدامات الزم را ICFTUبنا براین 

برای آزادی برهان دیوانگر و رفع تمام اتهامات عليه او به عمل 
  آورید 

 ILOمن نيز در راستای توصيه نامه های کميته آزادی تجمع  
همه اتهامات عليه برهان دیوانگر و از شما می خواهم که 

اتهامات عليه شش نفر دیگر در ارتباط با برگزاری مراسم اول 
  .  در سقز را پس بگيرید2004ماه مه سال 

چگونگی رعایت حقوق پایه ای کارگران و ICFTU تا کنون 
حقوق بشر را در ایران از نزدیک زیر نطر داشته است و در 

يدوارم که دولت جدید در آینده  ام.  آینده  نيز خواهد داشت
  اساس استانداردهای کار را نادیده نگيرد 

منتظر اقدام سریع و موثر شما برای آزادی برهان دیوانگر 
  .هستم

  
  جورجتی  . و. کنت   - با احترام 

  
  :  ترجمه و نکثير از

  .ائتالف بين المللی در حمایت از کارگران در ایران
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    ديدگاه                                      
  پاسخی به فرخ نگهدار و بحثی کوتاه پيرامون

  پالتفرم کنگرۀ سازمان فدائيان ـ اکثريت   
  احمد زاهدی لنگرودی                           

 
  : اخيرًا آقای نگهدار در مصاحبه ای چنين عنوان کرده اند

 کنترل که بشود نهادینه و دار دمکراسی ریشه جایی می تواند«
 عرصه به بشود محدود توليدات بر  روندهایی اقتصادی، دولتی بر

 که است مهم کشورهای رشدیابنده در بخصوص. های خاصی
 و برده بعنوان ولی بکند، دولتی فعاليت نظارت خصوصی زیر بخش

رانت   اقتصادی دزدی، چنين در .نکند دولتی کار بخش فرمانبردار
 درباره بينی منهم پيش و شد خواهد همالی نهادین فساد خواری و
 های اقتصادی دولت سياست های اقتصادی و فعاليت ی ماهيت

 فساد رشد گرایشی به چنين که بود خواهد این آقای احمدی نژاد
  ».زد خواهد حکومتی دامن دستگاه اداری در مالی و

دربارۀ رشد فساد اقتصاد دولتی در کشور ها رو به توسعه می توان 
هار نظری داشت، اما وضعيت در ایران با فرموالزسيون دیگر چنين اظ

در ایران روند خصوصی سازی مورد . ممالک متفاوت بوده و هست
توجۀ آقای نگه دار صرفًا شامل انتقال منابع اقتصادی ملی به 
وابستگان حکومتی بوده و هست، و همان طور ناقص و ناکارآمد که 

در دوران . نعی و ناکارآمد بودروند اصالحات ارضی دوران پهلوی تص
شانزده سالۀ ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی نه تنها روند 
تصنعی خصوصی سازی در دستو کار بوده که سعی بسياری بر 
. کسب درآمد از این راه برای رانت خواران حکومتی نيز شده است

قصد این نيست که از سياست اقتصادی احمدی نژاد و یا دولت وی 
شود، اما اکنون با طرح نکات انحرافی این چنين نمی بایست حمایت 

بر سازش با تکنوکرات های دولتی در انتخابات سرپوش گذاشت و از 
این پس تمام تقصير را چون بازی کودکانه ای به گردن تحریم 

عجيب است که آقای نگه دار با عمری تجربه . کنندگان انتخابات نهاد
ریم انتخابات را عامل ریيس جمهور در امور سياسی هنوز روند تح

شدن احمدی نژاد می دانند و با طرح افکار شخصی خود مانند این 
 تحليلی جای چنين ای یا نظریه چنين می کنم فکر« :گفته که
دمکراسی  جنبش بخصوص سياسی ایرانی، محافل بازتری در

 مردم و پيشگيری بود قابل تحول این که کرد خواهد خواهی پيدا
 که همانگونه دقيق، تاکتيک استراتژی و یک تدوین با بودند قادر ایران
 دقيقی برای گرفتن تاکتيک استراتژی و و شد عمل مقابل طرف در

می  هم دمکراسی خواهی ایران جنبش پی ریختند، اهرمهای قدرت
 افراد انتخاب با دقيق تاکتيک استراتژی و پی ریزی یک با توانست
 از مانع شعارهای مناسب و تبليغات و اتحادهای مناسب و مناسب

  ».منفی بشود رویداد این
اگر  منظور از تحول بازگشت مرد هفتاد ساله ای است که در تمام 
و . دوران دوران گذشته به مافيا اقتصادیيـ سياسی ایران مشهور بوده

با خلوا حلوا کردن وی را دوباره بر کرسی ریاست جمهوری نشاندن، 
. گه دار گفت که سخت در اشتباهی رفيق عزیزباید خطاب به آقای ن

ایشان سعی دارند روند انتخابات در جمهوری اسالمی را دموکراتيک 
و شرکت و یا عدم شرکت در آن را به نفع و یا به ضرر توده های 

گویا زندگی . درحالی که به وضوح مشخص است. مردم نشان دهند
تبداد و خفقان طوالنی در فضای آزاد سياسی لندن و دوری از اس

ایران امر را بر ایشان مشتبه کرده که با رفرم و انتخابات در جمهوری 
آقای نگهدار . اسالمی حرکت به سوی دموکراسی ممکن است

وقتی آزادی برای کاندید . عزیز، ایران ما مثل لندن یا پاریس نيست
سلب می شود و مردم ) به قول خود حکومت(شدن حتا خودی ها 

خاب گزینه های منصوب شدۀ شورای نگهبان هستند مجبور به انت
که همگی تنها به حفظ منافع روحانيت شيعه می اندیشند و دست 
آخر نيز ولی فقيه تا کسی را تائيد نکند، وی رئيس جمهور نمی 

در شرایطی که هيچ یک از . دیگر رای مردم چه تاثيری دارد. شود
ثریت مردم نيستند، جناح های حاکميت نمایندۀ قشر یا گروهی از اک

آیا انتخاباتی دموکراتيک وجود دارد که تاثير گذار باشد یا نباشد؟ 
جریان اختۀ اصالح طلبی حکومتی برآمده از دل حاکميت و برای 

از شما . برآوردن نيازهای مقطعی آن شکل می گيرد و گرفته است
هر . بعيد است، چند بار فریب می خورید و رو به سازش می آورید

 آگاهی به خوبی در می یابد که فشارها و سانسور در دوران دیدۀ
خاتمی نه تنها کم تر نشد، بلکه با تغيير شکل و رویۀ آن، و با 

  . نامحسوس شدن، غير قابل تشخيص و جلوگيری هم بود
خسروی گلسرخی ـ در موضوع دیگری البته ـ در آخرین دفاع تاریخی 

ارد که وصف حال دولت خود در بيدادگاه نظامی پهلوی جمله ای د
امروز دشمن را فی المثل در لباس : او می گوید. اصالحات است

در می اورند که شناختنش برای توده ها ميسر ! احمد آقای آژان
آری رفيق فرخ عزیز، اصالحات هم همان دشمن در لباس ... نباشد

دوست بود که شما سال هاست از این گرگ به هيبت گله درآمده 
البته اگر گناهی (لطفًا فرا فکنی نکنيد و گناهی را . یدفریب می خور
تحریم انتخابات تاثير به مراتب . به گناهی دیگر نشوئيد) کرده باشيد

بيشتری از مشارکت در آن در روند دموکراسی خواهی در ایران 
با یک دست شدن حاکميت، تشخيص سره از . خواهد گذاشت

 مثل دوران زمان داری ناسره برای مردم آسان شده و دیگر وقتی
خاتمی، با پنبه سر کسی بریده نشود، هر جنایتی آشکار شده و 

تقسيم بندی های مد نظر شما از جناح  . بی پاسخ نخواهد ماند
این . های موجود در حاکميت تاریخ مصرف گذشته و ناکارآمد است

ها همان بازماندگان حزب جمهوری اسالمی هستند که تنها به 
وتاه مدت اقتصادی شان چند صباحی به مخالفت با خاطر منافع ک

داعيه دموکراسی و حقوق بشر و جبهه های . هم برخواسته اند
مطروحه، دغل بازی همان هایی است که اکنون حسرت پيروزی 
پوپوليستی دیگری را می خورند که شاید باز هم می توانست آنان 

 سهمی شما که نه. را سهيم در قدرت و شریک در پول نفت کند
می برید و نه نفتی خواهيد شد اگر چشمتان را به روی حقيقت باز 

نسل جوان ایران در گير و دار  .کنيد و آگاهانه به مساله نگاه کنيد
اصالحات مرد آقای . مبارزات خود همواره شعار براندازی می دهد

نگهدار، شنيده اید جوانانی که نام شما را نيز متاسفانه نشنيده اند 
کارگران گرسنه و خشمگين در . زنده باد انقالب: می زنندفریاد 

تدارک انسجام مبارزات خود رو به سوی ایجاد سندیکاها و تشکل 
. های کارگری می آورند تا حقوق معوق خود را طلب کنند

دانشجویان در زندان ها و خارج لحظه ای آرام نمی نشينند و 
 تجربۀ تلخ شکست آن ها تجربۀ اصالحات را مانند. نخواهند نشست

خيانت اصالح طلب های .  مرداد چشيده اند و از آن عبور کرده اند28
) با اغماض لفظ خيانت را به کار نمی برم(حکومتی کم از کم کاری 

نسل جوان امروز هم مانند ان .  مرداد ندارد28حزب توده در ماجرای 
حال وقت آن رسيده که از خاکستر قتل . نسل، نسل شکست است

 زنجيره ای و حملۀ وحشيانه به کوی دانشگاه و به خون های
کشيدن اعتراضات مردمی ـ دانشجوئی، بر خيزد و گر بگيرد و هر 

با نگاهی به مباحث مطروحه . آنچه مانع عدل و آزادی است بسوزاند
در پالتفرم سازمان اکثریت می توان دریافت که شما کماکان معتقد 

و خود نيز در . در ایران هستيدبه تحوالت مثبت و مسالمت آميز 
  . همان جایگاه و البته، در اقليت قرار دارید

سازش سودی برای . آقای نگهدار عزیز، فرصت ها را از دست ندهيد
با نگاهی به آمار فقر، فحشا و دیگر جرائم . شما نخواهد داشت

اجتماعی ـ اقتصادی و مهاجرت ها از ایران و وضعيت اقتصادی و 
حمدی نژاد که ناکارآمدی آن از هم اکنون مشخص سياسی دولت ا

است در خواهيد یافت که هيچ گزینۀ رفرميستی در پيش روی 
جامعۀ ایران نيازمند تحولی سریع، اما آگاهانه و هدف . جامعه نيست

پيش از آن که تهاجم امپریاليست ها از خارج از مرز و یا . مند است
ا به نابودی هرآن چه تماميت خواهی بنيادگراهای داخلی، کار ر

گرایش رفرميستی یک بار . هست بکشاند باید چاره ای اندیشيد
دولت احمدی نژاد دولتی . تجربه شده و شکست خورده است

. به آینده بياندیشيد. بناپارتی است و عمر کوتاهی خواهد داشت
بحث انتخابات را و نتيجۀ غير دموکراتيک آن را برای اثبات و دفاع از 

  . زشکارانۀ خود به کار گرفتن سودی نخواهد داشتگرایش سا
رفيق عزیز، فرخ نگهدار، به عنوان یک جوان برای مبارزات گذشتۀ 

. و از رنج دوران که برده اید آگاهم. شما احترام زیادی قائل هستم
اما دوستت ندارم رفيق، می دانی چرا؟ چون هيچ وقت نفهميدم و 

ه همۀ جوانی من را، و همه نمی فهمم چه می گویی و از ایرانی ک
نسل من را به باد داده چه می دانی، وقتی شما جوان بودی، 

حاال که گذشت زمان موهایت را سفيد کرده، خواهش . انقالب کردید
می کند جای جوانی تباه شدۀ ما تصميم نگير، اگر نه فرقی با حکام 
فسيل شدۀ جمهوری اسالمی نداری که برای کشوری با بيش از 

يليون جوان تصميم می گيرند و آن را چنان به قهقرا می برند  م35
رفيق فرخ عزیز، نتيجۀ اميد به تحوالت . که اميد نجاتی نشاید

مسالمت آميز برای نسل من که زادۀ انقالب شما هستيم، نا 
ما نيز . اميدی مطلق به زندگی و مبارزه برای عشق و دوستی بود

اریخی قرار گرفتيم که نسل نسل شکستيم و در چرخۀ تکرار تلخ ت
قطعًا .  را به انقالبی مردمی و قهرآمز کشانيد32 مرداد 28شکست 

می بایست از تجربيات دوران درس بگریم، اما سازش نمی کنيم و 
وضعيت فعلی را نيز نخواهيم . به رفرم از باال گردن نمی گذاریم

، مطمئن باشيد تا نسل انسان بر خاک ایران وجود دارد. پذیرفت
مبارزه برای دستيابی به عدالت و آزادی، صلح و دوستی، لحظه ای 

  . حال روش ها هم متفاوت باشد، باشد. متوقف نخواهد ماند


