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  عالميه کميته مرکزی سازمان  ا
  به مناسبت فرارسيدن سال نو ميالدی

 سال نو ميالدی مبارک باد
  . ميالدی به پايان رسيده است2008سال 

ستبداد دينی هم چنان سرکوب مدام خواسته های مردمی در  سالی که ا
کشور را با شدت دنبال کرده و به بهانه های گوناگون بر شدت و ابعاد اين 

  سرکوب افزوده است؛ 
 سالی که سياست های سلطه چويانه ی آمريکا در منطقه خليج فارس و 

  ان آورد ؛خاورميانه تداوم داشت و با خود مرگ وويرانی و کشتار به ارمغ
پس از ماه . سالی که سرکوب مردم فلسطين ابعاد دهشتناکی به خود گرفت

ها محاصره ی داروئی و غذائی نوار غزه، در آخرين روزهای سال، دولت 
اسرائيل يا چراغ سبز آمريکا و سکوت کشورهای مرتجع عربی بر سر 

زير مردم بی دفاع غزه صد ها تن بمب ريخت و صدها نفر ازآن ها را در 
 آوارها زنده به گور کرد؛

  !   ميالدی فرارسيده است2009و سال 
با اميد آن که سال نو ميالدی، سال گسترش مبارزات کارگران و 

  زحمتکشان و توده های ميليونی مردم کشورمان باشد؛
 با اميد  آن که مبارزات نيروهای طرفدار آزادی و عدالت در سراسر 

  ، هر روز گسترده تر شود؛"مکن استدنيای بهتری که م" جهان برای 
با اميد به آن که اعتراضات مردم ترقی خواه و صلح دوست سراسر 

  جهان، نيروهای جنگ طلب را مهار سازد؛ 
سال نو ميالدی را به همه ايرانيانی که در درون و يا در خارج از کشور 

   .اين روز را جشن می گيرند تبريک می گوئيم
  )راه کارگر(رگران انقالبی ايران کميته مرکزی سازمان کا

  1387 دی ماه 12 ـ2009اول ژانويه 

…………………………………… 
   ،به مناسبت يازده ديماه 

  "راه کارگری " روز تجديد پيمان با جان باختگان
  برق نگاه تو

  در سم ضربه ی فرمانبران  اوهام
   مه سنگين پگاه را

                       شکاف می زد 
   سرکش انديشه اتدرآن هنگام اسب

  در کدامين نارنجستان 
  درجستجوی محبوبت   ترانه می سرود ،

  تا در طلوع
 دستمال سرخی را برگردنش آذين بندی؟

، روز فرو " سوزش سرمای دی چه بيداد ها ميکرد"يازدهم ديماه ، که  
افتادن تناور نارونی بود ، شمايلی از جنگل نارون ها ؛ و جوشش چشمه 

زش اشک فراق از برای بی شمار نامهای روشنی بخش خاطره ها ، ري
  . پستوی ياران

زان پس حکم . درستايش ، سر به تسليم خم نکردن در برابر تاب خيزان
برابری خواهی " ، "دگر انديشی جرم است و خيانت" واليت است که 

  ". شک است در مصلحت خدائی
  .اما سر خم نبايد کرد، که ايستاده مردن زبياست

گ پرنده ای در گلگشت ها دل ما را می فشرد؟ پرنده نشانه ی چرا مر
  .  رهائيست ، آوايش زيباست

سرود آبی می خواندند در حسرت . پرندگان ما، به رنگ رهائی بودند
در برابر جوخه ها . خاطره ها را پرواز ميدادند از پشت ميله ها. آسمان

  .مت فقيهانايستادند از برای اين که آزاد بودند و بيزار از حکو
آنها از برِ  تغيير وضعيِت آدمی مهر سرخ زدند و نقاب حکومت خدائی از 

براين روال بوده و خواهد بود که زندگیِ  . چهره حکومت گران بر کشيدند
  .آدمی را به حماسه پرومته مبدل کردند

" دستاورِد سترگ جان باختگان، پايداری با شکوهشان بود  برگزينه 
هر لحظه می توانستند،سرنوشت خود را به گونه ای ، چرا که " آزادی

" آزادی"اما، همچنان بر عزم خويش برای . دگر رقم زنند و پا پس کشند
نه برای شهادت ، بلکه برای نفس زندگی . با نثار جان خود پای فشردند

از اين بابت است که سر خم می کنيم در برابر اراده . مرگ را پذيرا شدند
 !  و گرامی ميداريم راه شان را و نام شان را.بزرگ انسانی شان

  ١٣٨٧ ديماه ١١ -  )راه کارگر(سازمان کارگران  انقالبی ايران 

 ،نوار غزه حمله رژيم نژادپرست اسرائيل به
 ! جنايت عليه بشريت است 

اسرائيل شايد جزو معدود کشور هايی باشد که سياست و خط مشی  
روزانه و بطرز علنی  اجرا می نژادپرستانه را در مورد ملتی ديگر 

پس از سقوط نژاد پرستان آفريقای جنوبی و رودزيايی،  . کند 
فشار و تضييقاتی . اسرائيل اين افتخار را به تنهايی بدوش می کشد 

که روزانه بر ملت فلسطين اعمال می شود غير قابل تحمل است 
ردن محاصره و تحريم اقتصادی ،ساختن ديوار های مرتفع و  جدا ک.

محالت فلسطينی و مجبور کردن آنها به گذر از ايستگاه های 
بازرسی، تفتيش بدنی ، تحقير و تبليغات روزمره نژادپرستانه گلوی 

شهروندان کشورهای صنعتی بايد يک روز .ملت فلسطين را ميفشارد
بشريت بايد از . در اين شرايط زندگی کنند تا عمق جنايت را دريابند 

ر دهه اول قرن بيست ويکم مشکل نژادپرستی را خود شرم کند که د
افزون بر اين فشارهای روزمره ، اسرائيل . هنوز نتوانسته حل کند 

هر از چندی با آتشبارهای خود شهر های مناطق فلسطينی را به 
  .  خاک و خون می کشد 

بمباران هوايی که از روز شنبه آغاز شده مناطقی از غزه را با خاک 
در اين حمالت تا  کنون صدها  نفرکشته و  . يکسان کرده است

بيمارستان های غزه مملو از  .مجروح شده اند نيز  نفر صدها
اتاق عمل جراحی به . مجروحين است و ذخائر دارويی روبه اتمامند 

همه .اندازه کافی وجود ندارد ومجروحين با مرگ فاصله ای ندارند
در گفتگو با فاکس اين ها درحالی است که سخنگوی ارتش اسرائيل 

  .نيوز گفته که اين تازه آغاز کار است 
رژيم نژادپرست اسرائيل که جنايات خود را با قتل عام مردم 

 سال پيش آغاز کرد و تا امروز اين عملکرد ٦٠روستای دير ياسين 
جنايتکارانه را ادامه داده نميتوانست بدون حمايت های مالی ، 

. اليست ها به حيات خود ادامه دهد سياسی ، نظامی و تبليغاتی امپري
بشريت .اسرائيل پايگاه نظامی امپرياليسم در منطقه خاورميانه است 

مترقی می بايست مبارزه ضد امپرياليستی را با مبارزه عليه 
سوسياليست ها و آزاديخواهان ايرانی نبايد . نژادپرستی پيوند بزند 

ای سرنگونی رژيم در کنار سازمان دادن مبارزه طبقاتی و تالش بر
ارتجاعی جمهوری اسالمی امر دفاع از خلق های تحت ستم وبه 

سازمان ما همدرد با . خصوص خلق فلسطين رابه فراموشی بسپارند
. خلق فلسطين جنايت جديد رژيم صيهونيستی را محکوم می کند 

جنبش ترقيخوانۀ مردم  فلسطين برای دست يابی به حاکميت بر 
است  با تاکيد بر سنت های رزمنده  ، سرنوشت خويش، ناچار 

سکوالر و آزاديخواهانه و برابری طلبانه ، برای رهائی از چنگال 
ارتجاع داخلی، سرکوب دولت اسرائيل و حاميان آن، به مبارزه شان 

پيشروی جنبش رهائيبخش مردم فلسطين در گرو اين . ادامه دهند
  .مرزبندی هاست

اسرائيل و همدستان امپرياليست ننگ بر رژيم جنايتکار و اشغالگر 
  !آن 

  !زنده باد حق ملل برای تعيين سرنوشت خويش 
 !زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم 

 )راه کارگر( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
 ٢٠٠٨ دسامبر ٢٩ – ١٣٨٧ ديماه ٩

…………………………………… 
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 اعالميه کميته مرکزی سازمان
 : مددیدستگيری ابراهيم

 بازهم تهاجم به فعالين کارگری

 
 

 ابراهيم مددی منتشره از سوی سنديکای شرکت واحد، طالعيهبنا بر ا
نائب رئيس سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه  در مقابل 
محل اداره کار شمال تهران در ميدان اقديسه توسط  لباس شخصی ها 

هئيت مديره سنديکای شرکت واحد . دستگير و به نقطه نامعلومی برده شد
  .و نيز خانواده مددی از محل وی همچنان بی اطالع هستند

همانظور که  در اعالميه مورخ هفتم دی اعالم کرديم تهاجم دستگاههای 
امنيتی به فعالين کارگری و اجتماعی و زندانی کردن آنها ابعاد قابل 

کيمی، تشکيل دستگيری بيژن اميری و محسن ح. توجهی يافته است
دادگاه برای مسئولين سنديکا و فعالين کارگری هفت تپه، دستگيری  
مهندس عبداهللا عباسی جوان استاد معماری دانشگاه شهيدرجايی تهران و 

، تائيد حکم ٨٧ آبان ٢٣حسين حسينی دو فعال آذری در روز پنجشنبه 
 اعدام فرزاد کمانگر، در زندان نگه داشتن منصور اسانلو عليرغم
بيماريهای متعدد و نياز مبرم به معالجات ، ادامه بازداشت محمدصادق 
کبودوند فعال حقوق بشر عليرغم نارسائی قلبی و عروقی  و عفونت شديد 

  .شواهدی غيرقابل  انکاری در اين راستا می باشد.... کليه و کبد 
ما  باز هم  بر ضرورت اقدام مشترک و متحد برای آگاه سازی افکار 

ی از اقدامات سرکوبگرانه رژيم جمهوری اسالمی و ضرورت عموم
کارزار برای آزادی فعالين کارگری دستگير شده و همه زندانيان سياسی و 

  .عقيدتی تاکيد می کنيم
ابراهيم مددی، محسن حکيمی ، بيژن اميری، منصور اساانلو، فرزاد 

 و شرط و بی قيد" کمانگر و همه زندانيان سياسی و عقيدتی بايد فورا
  2008 دسامبر28،  1387 ماه  دی8       !آزاد گردند

 )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران

.............................................  
  :ابراهيم مددیخبر در رابطه با آخرين 
عليرضا  سخنگوى قوه قضاييه ،در تاريخ دهم دی ماه درنشست خبرى

وى به سه :  اطالع داده است کهدرباره پرونده ابراهيم مددى  ،جمشيدى
سال و شش ماه حبس محكوم شده و اآنون براى تحمل محكوميت در 

  .برد زندان به سر مي
........................................................... 

 

  در رابطه با بمباران های اخير
  ! ارتش اسرائيل در نوار غزه 

رائيل طرح ، اس"هاآرتص"ی اسرائيلی  به گزارش روزنامه -* 
عمليات جاری را شش ماه پيش ريخته است، يعنی آن هنگام که با 

  .اند طرح را پنج ماه مسکوت گذاشته. بس بست حماس قرارداد آتش
کشور را  هزاران سرباز ذخيرۀ اين 7000 دولت تل آويو حدود -* 

تانک های اسرائيلی نيز در پشت  و هبه حال آماده باش درآورد
  .شده اندمرزهای غزه مستقر 

به گفته خبرنگار بی بی سی در غزه، صدای هليکوپترهای  -* 
  .اسرائيلی در آسمان به گوش می رسد

 تا کنون 1967بمباران غزه توسط اسرائيل که شدت آن از سال  -* 
بی سابقه بوده است، واکنش های وسيعی را در کشور های مختلف 

يانه ، آسيا و خاورم( در بسياری از کشور های جهان   .برانگيخت
هزاران نفر و از جمله پناهندگان فلسطينی در اين کشورها ) اروپا 

در اعتراض به حمالت ارتش اسرائيل به غزه دست به تظاهرات 
  .زدند و پرچم های اسرائيل را به آتش کشيدند

 حيم رامون، معاون نخست وزير و نفر دوم حکومت اسرائيل، -* 
غزه را سرنگون کردن رژيم هدف حمالت گستردۀ اين کشور به 

حماس توصيف کرد و رئيس ستاد مشترک ارتش اسرائيل، ژنرال 
دان هاررل، اطمينان داد که در پايان عمليات هيچ ساختمانی از 

  .سازمان حماس در غزه باقی نخواهد ماند
 گروهی از مردم اسرائيل در تل ،سامبر د27در شامگاه شنبه  -* 

. مليات نظامی جاری زدندآويو دست به تظاهرات عليه ع
گفتند که پيامد اين عمليات امنيت بيشتر برای  کنندگان می تظاهرات

  .مردم اسرائيل نيست
 دسامبر اظهار 28 سخنگوی کاخ سفيد واشنگتن روز يکشنبه -* 

داشت که برای متوقف کردن حمالت اسرائيل به غزه، سازمان 
ئيل را متوقف حماس بايد در وهلۀ اول پرتاب راکت به سوی اسرا

  .کند
ی  زننده ی ويران و مجروح برهم ی غزه دهنده تصاوير تکان -* 

  . شده است٢٠٠٨آرامش روزهای پايان سال 
به گفته معاويه حسنين، رئيس اورژانس غزه و وزير بهداشت  -* 

دولت حماس، دويست تن از مجروحان در وضعيت بحرانی به سر 
 .می برند

 راهروهای بيمارستان مرکزی شفا در خبرنگاران بی بی سی در -* 
شهر غزه، ده ها جسد را مشاهده کرده اند که به دليل تکميل شدن 

 . ظرفيت سردخانه بيمارستان، در راهروها روی زمين رها شده اند
عالوه بر شهر غزه، به گفته شاهدان عينی، اردوگاه های  -* 

د مرزی پناهندگان فلسطينی در رفح و خان يونس و همچنين کمربن
غزه با مصر نيز هدف حمله جنگنده ها و هليکوپترهای اسرائيلی 

  .قرار گرفته است
منطقۀ "سرائيل روز دوشنبه از ايجاد يک يک سخنگوی نظامی ا -* 

اين بدان . در اطراف مرز اسرائيل با نوار غزه خبر داد" نظامی 
معناست که جاده های اين منطقه بروی رفت و آمد غير نظاميان 

 .ود خواهد بودمسد
ارتش اسرائيل زره پوش ها و سربازانی را در اين منطقه  -*

اين اقدام طرح ورود ارتش اسرائيل را به خاک . متمرکز کرده است
دولت اسرائيل همچنين از ورود  .غزه قابل پيش بينی می کند

روزنامه نگاران و فيلمبرداران به غزه جلوگيری به عمل آورده 
  .است

 ٣٦٠بيش از ) دوشنبه (  دسامبر29خرين آمار در بر اساس آ -* 
فلسطينی در نتيجۀ حمالت چهار روز اخير ارتش اسرائيل در غزه 

حمالت اسرائيل مانع .  نفر ديگر زخمی شده اند١٧٠٠کشته و قريب 
از پرتاب خمپاره به سوی اين کشور نشده که تا حال به کشته شدن 

 .پنج اسرائيلی منجر شده است
هيد، نمايندۀ کل فلسطين در اتحاديۀ اروپا، از گسترش  ليال ش-* 

انفجار آميز خشونت ها ابراز نگرانی کرد و گفت اين انفجار به مرز 
او حملۀ اسرائيل را به غزه . های فلسطين محدود نخواهد ماند

خواند و همدستی و سکوت جامعۀ بين المللی را " جنايت جنگی"يک
 .محکوم کرد

.............................................  
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منتظر الزيدی با پرتاب کفش به سوی بوش جسارت روزنامه 
نگاری را به نمايش نهاد که  حاضرنيست در برابر قدرت سر خم 
کند و در زمره روزنامه نگارانی دست چين شده ای دربيايد که مانند 
مصاحبه های مطبوعاتی رياست جمهوری در آمريکا و يا رژيم 

يران تنها  سواالت از قبل تنظيم شده و باب طبع اسالمی ا
قدرتمداران را طرح  کرده و همه چيز به خوبی و خوشی به پايان 

توسط ميليشای شيعه دزديده شده و تا چند " الزيدی قبال. می رسد
ديو .  روز پيش نيز در زندان آمريکا ئی ها د رعراق بسر می برد

 اقدام شجاعانه  الزيدی ليندرف، روزنامه نگار مترقی به بررسی
  افسری . م . پرداخته  که ترجمه آزاد شده است

 

 الزيدي منتظر : قهرمان عصر ما
  ديو ليندورف

DAVE LINDORFF  
 

 روزنامه نگار عراقی در جريان کنفراس منتظر الزيدي وقتی
مطبوعاتی بغداد  دو کفش خود را بر سر جرج بوش پرتاب کرد در 
واقع کاری را کرد که خبرنگاران  کاخ سفيد بايد ساليان سال قبل 

 . دانجام می دادن
هنگامی که الزيدی به اراجيف بوش در باره اين که قريب نيم دهه 

امنيت آمريکا، ثبات عراق و " تهاجم غيرقانونی به عراق برای
ضروری بوده گوش می داد، ناگهان انفجاری به " صلح جهانی
گزارشگر تلويزيون که مدتی توسط ميليشای شيعه به . وقوع پيوست

ورده و در حالی  کفش هايش را در آگروگان گرفته شده بود يکی از
به "  اين بوسه خداحافظی من با توست، ای سگ"که فرياد می زد 

  کاری که در فرهنگ عراقی ها توهين -سوی بوش پرتاب کرد
و هنگامی که اولين کفشش به هدف . بسيار شديد تلقی می شود

اين از سوی بيوه گان، " اصابت نکرد دومين کفش خود را  با فرياد 
پرتاب کرد به "يتم ها  و کسانی است که در عراق کشته شده اند

 . طوری که آقای رئيس جمهور ناچار شد برای بار دوم جاخالی بدهد
بايد اذعان کنم  که در طول هشت سالی که  کنفراس های مطبوعاتی 
بوش را ديده و شاهد خبرنگاران دست چين شده ای بودم  که  با 

 تال ش داشتند با طرح سواالتی  که ساز رئيس جمهور رقصيده و
طرح و چک شده حسن نظر او را جلب کنند ناگهان حس کردم " قبال

که خودم هم کفش هايم را در آورده و به طرف تلويزيون پرتاب 
 .ميکنم

ضی جسارت آميزش بوسيله الزيدی، که به خاطر اقدام اعترا
ار منيتی به شکل بيرحمانه ای مورد ضرب و شتم قرگاردهای ا

او . گرفت براستی قهرمان حرفه خود، حرفه روزنامه نگاری است
سخنرانی بوش را متوقف کرد و به درستی او را چنان مورد خطاب 

قاتل و جنايتکاری که مسئول نابودی : قرار داد که شايسته اش بود
او از فرصت نمايش تلويزيونی که  . قريب يک ميليون عراقی است
ديده شده بود استفاده کرد تا از سوی برای رئيس جمهوری تدارک 

کسانی سخن بگويد که زندگی اشان توسط اين رئيس جمهور به 
خاک سياه نشانده شده است، آن چيزی که روزنامه نگاران رام و 

 .سربراه ما  قادر به انجامش نيستند
قصدم اين نيست که روزنامه نگاران بايد همواره با چنين 

. وعاتی رياست جمهوری را ترک کننداعتراضاتی سالن کنفراس مطب
ما راههای گوناگونی به جز پرتاب  کفش برای بيان احساساتمان در 
قبال افرادی   که احساس می کنيم آگاهی ما را به سخره  گرفته اند 
داريم  ولی در جای خود خوب خواهد بود که يک يا دو روزنامه 

ا وقاحت دروغ نگار پيدا شوند که هنگامی که آقای رياست جمهور ب
راه ديگر، اين است که همگی بپا . می گويد بساط او را بهم بريزند

خواسته، سالن کنفراس را ترک  و آقای رئيس جمهور را  در پشت 
 . ميز کنفراس مطبوعاتی تنها بگذارند

اکنون زمان آن رسيده است که  روزنامه نگاران از عبوديت به 
وره هشت ساله رياست بوش در د. رياست جمهوری دست بردارند

جمهوری نه فقط کاری نکرده بلکه ثابت کرده است که انسانی دون 
دفتر رياست جمهوری شايسته هيچ احترام خاصی در . پايه است

 . دفتر شهردار ديترويت و يا واسيليا نيست" مقام مقايسه با مثال
قصدم اين است که خبرنگاران در پنج هفته باقی مانده دوره رياست 

 يعنی -ری بوش رابطه جديدی را با رئيس جمهوری برقرار کنندجمهو
فريب کاری را به کناری گذاشته  و مانند روزنامه نگاران پردل و 

جربزه  دوران قديم عمل کنند، سواالت را پارس گونه مطرح کنند، به 
جواب های پرت بيرحمانه بخندند، موقعی که جواب های بی ربط داده 

ند، هنگامی که الزم می آيد سالن را ترک کرده می شود  يقه گيری کن
 . و در مواردی نيز شايد از پرتاب کفش استفاده کنند

حرفه روزنامه نگاری در دوره بوش يک فاجعه تمام عيار و 
آبروريزی کامل بوده و با همه بحرانهائی که اکنون کشور ما و جهان 

بت  به دوره با آنها مواجه است  ما نمی توانيم بگذاريم که اين نک
 . اباما نير تسری پيدا کند

حال که دستگاه بوش به چنين جوکی مبدل شده حرفه روزنامه نگاری 
اين فرصت را پيدا کرده است که با توجه به چند هفته باقی مانده از 
دوره بوش دوباره قدعلم کرده و سنت جديدی را درمورد کنفراسها  و 

وره اباما نير به آن ادامه شوهای مطبوعاتی به وجود آورده و در د
 . دهد

من همچنين می خواهم  که مدرسه روزنامه نگاری دانشگاه کلمبيا، 
که من در آن تحصيالت روزنامه نگاری ام را انجام داده ام،  الزيدی 

تکنيک های روزنامه نگاری در کنفراس " را برای تدريس در کالس
خدام او الاقل چند در ضمن بايد است. استخدام   کند" ها ی مطبوعاتی

سال طول بکشد زيرا در صورتی که پس از يکسال به عراق برگردد  
 . از لحاظ کفش در مضيقه قرار خواهد  داشت

اسکيپ مندلر در ارتباط با کفش و کاخ سفيد ايده بسيار : يادداشت
او می گويد که هر کسی که از حکومت . جالبی مطرح کرده است

تصور کنيد .  برای کاخ سفيد بفرستد چينی متنفر است يک کفش-بوش
که چگونه يک ميليون کفش کهنه بو گندو در بخش دريافت مراسالت 

ديو ليندروف، روزنامه نگار و ستون ....کاخ سفيد تلمبار خواهد شد
کارهای . است" مورد توبيخ" کتاب آخر او . نويس فيالدلفيائی ميباشد
 net.thiscantbehappening.www   :او را می تواند در سايت

  . مشاهده کرد

……………………………………….  
  

 اعالميه کميته مرکزی سازمان
 ابهام در مورد سرنوشت
  !محسن حکيمی و بيژن اميری

 بايد اقدامات جدی برای اطالع از وضعيت آنها
 !وشرطشان  انجام شود آزادی فوری و بی قيد و

از تهاجم نيروهای امنيتی به منزل بيژن اميری و دستگيری محسن پس 
حکيمی و بيژن اميری هيچ کدام از مراجع قضائی رژيم جمهوری اسالمی 

اين امر ابهام و . حاضر به پذيرفتن مسئوليت اين دستگيری نشده اند
. نگرانی شديدی در مورد سرنوشت اين دو فعال کارگری ايجاد کرده است

د قتلهای زنجيره ای رژيم اسالمی بويژه به حقانيت اين دهمين سالگر
 . نگرانی گواهی می دهد

همه وجدانهای ) ر اه کارگر( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
آگاه به حقوق انسانی را مورد خطاب قرار داده و از آنها می خواهد که 

قرار داده و بهر شکل ممکن و موثر رژيم جمهوری اسالمی را تحت فشار 
  .خواهان روشن شدن بالدرنگ وضعيت محسن حکيمی و بيژن اميری شوند

  در اين ارتباط بويژه تشکلهای کارگری و نيروهای چپ، سوسياليست و 
کمونيست ايران  بايد نقش پيشتاز در آگاه بخشی افکار عمومی در سطح 

 .داخلی و بين المللی داشته و به وظائف خود عمل کنند
ان های بين المللی مدافع حقوق بشر و بويژه اتحاديه ها و همه سازم

سازمان های کارگری بايد خواهان روشن شدن وضعيت بيژن اميری و 
محسن حکيمی شده و بر تالش خود برای آزادی آنها ، آزادی فوری و بی 

پيگرد فعالين دانشجوئی  و قيد و شرط منصور اسانلو، فرزاد کمانگر، قطع 
 دانشجوئی دانشگاه شيراز، فعالين زنان، مناطق ملی  و همه از جمله فعالين

  . زندانيان سياسی و عقيدتی شوند
سازمان ما آمادگی خود را برای پشتيبانی و شرکت فعال در همه 
کارزاهائی که در اين راستا سازمان يايد اعالم می کند و از همکاری ها و 

 !همراهی های در اين عرصه استقبال می نمايد
 )راه کارگر(ه مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايرانکميت
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   يونان سندروم
دوره رکود سرمايه داری برای نسل قربانی دوره رونق 

 .بدتری است آن حاوی خبرهای
تا قبل از اينکه بانک ها در آتن به آتش کشيده شده و به .روشنگری

 دستی پرتاب شود و فضای خيابان ها را گاز اشک سوی پليس بمب
آور پر کند، کمتر کسی در خارج از يونان ميدانست جوانان يونانی 
. مرتبا عليه سياست های ضد اجتماعی دولت يونان شورش ميکنند

اکنون نيز که زبانه های آتشين شورش فروکشيده، دوربين ها و 
انه های بزرگ و رس. بلندگوها به روی معترضين بسته شده اند

منابع مدافع سرمايه بيش از ديکتاتورها به دمکراسی عالقه ندارند 
 . و فقط وقتی به قواعد آن در ميدهند که مجبور باشند

در باره شورش يونان گزارشات متعددی داده شده که برخی از آنها 
. توسط سازمان دهندگان تظاهرات تهيه شده و بسيار دقيق است

نامه انگليسی اينديپندنت محافظه کارانه است، زير از روزش گزار
 "اعتراف"زيرا حاوی نوعی شايد به همين دليل مفيد هم است، 

گزارشگر اعتراضات جوانان در سه کشور يونان، فرانسه و . است
ط می دهد و بيم يک شورش محدودتر در سوئد را به هم ارتبا

سه دهه ، نسلی که فشار سنگين "نسل قربانی"حاکمان از واکنش 
سياست های نئوليبرالی را اکنون بر شانه های خود احساس می 

گزارش در پاره ای موارد با دستکاری در . کنند، بازتاب ميدهد
از جمله در مورد . واقعيت، تصويری وارونه به دست داده است

 پيشنهادی "اصالحات" اعتراض دانش آموزان فرانسوی به علت
 " انقالب های مدرن" گرايش سارکوزی که گزارشگر از آندولت 

در اين مورد در زير .  را نتيجه گرفته است"عليه تغيير"فرانسه 
 . نويس توضيحاتی آمده است

                                                ***  
وقتی دانشجويان يونانی . وجوددارد] ی واحد[معلوم ميشوداروپا

قرار ميگيرند، جوانان عطسه می کنند، يا در معرض گاز اشک آور 
]  دسامبر19[روز گذشته. در فرانسه و سوئد به خيابان می ريزند

جوانانی که نقاب به صورت داشتند، دوبمب آتش زا به طرف 
پنجره ها در هم شکست ولی . انستيتوی فرانسه در آتن پرتاب کردند

ی جوانان با اسپری رنگ دو شعار رو. ساختمان آسيب جدی نديد
. در پاريس جرقه در آتن، آتش ": يکی اين بود. شتندساختمان نو

 فرانسه، يونان، ":ر دوم می گفت شعا".طغيان فرا خواهد رسيد
اين يک اقدام حساب شده و خشونت آميز برای . "خيزش در همه جا

پيوند دادن جنبش های اعتراضی نامتجانس جوانان به يک ديگر 
 و به درجه کمتری –ان ارتباط بين اعتراضات در فرانسه و يون. بود

 شايد ناچيز باشد، يا اصال ارتباطی وجود نداشته –ناآرامی در سوئد 
ولی بيماری سياسی و اجتماعی و عاليم آن به همان سرعت . باشد

آنفلوآنزا از طريق تلويزيون، اينترنت و پيامک هاانتشار پيدا می 
 . کند

فرو ميروند، ا سر در رکودی عميق در حاليکه اروپا و تمام جهان ب
، نامی که يک مقام فرانسوی بر شورش های "سندروم يونان"

يونان گذاشت، با حساسيت زياد در اتحاديه اروپا زير نظر گرفته 
تالش برای سياسی کردن و پيوند دادن نا آرامی ها شايد . شده است

. دراماتيزه کردن قضيه توسط يک گروه چپ افراطی در يونان باشد
 نيز تفاوت های بسيار، بين ناارامی های بوجود ولی شباهت ها، و

 .آمده در کشورهای اتحاديه اروپا توجه را جلب ميکند
. هزاران جوان يونانی حدود دو هفته سر به شورش برداشته بودند

آن ها بر عليه يک سيستم سياسی و اجتماعی فاجعه بار، واغلب 
ن ض می کردند که هنوز از شکاف بيفاسد، در کشوری اعترا

از اين رو .  اروپايی و گذشته بالکانی خود رنج می برد"مدرنيته"
 . می توان گفت آنها به طور جدی سر به شورش برداشته بودند

 ساله توسط پليس، 15درگيری ها با اعتراض به قتل يک پسر 
عمدتا توسط آنارشيست ها، شروع شد اما به سرعت به گروه های 

به نظر ميرسيد، به همه جوانان چپ ديگر، مهاجران، و در لحظاتی 
عی اعتراض کنندگان مد.  سال سرايت کرد30 و 18شهری بين 

 تعلق دارند که " يورويی600 "هستند آنها به يک نسل قربانی 
محصالن . محکوم شده اند برای ابد با حقوق ماهيانه ناچيز کار کنند

دوره ليسه فرانسه در هفته جاری و هفته قبل برای اعتراض به 
يابان ها ريختند تا عليه تغيير سيستم مدارس و از بين بردن چند خ

به عبارت ديگر آنها درگير يکی ديگر . پست آموزشی اعتراض کنند
از انقالب های نمونه وار فرانسه در دوران مدرن هستند که خواهان 

 .* تغيير نيست، بلکه عليه تغيير است
وجود در مدارس شاگردان دوره ليسه وسيعا طرفدار حفظ سيستم م

هستند، هرچنداين را هم تصديق می کنند سيستم عقب مانده کنونی 
 . نيز در خدمت آنها نيست

نارضايی عميق از : ولی پشت ناآرامی ها سه عامل ديگر وجود دارد
، و "گلوباليسم"فرانسه، خصومت با سرمايه داری و سيستم سياسی 

 فقير نشين ناآرامی در حال و جوش و خروش هميشگی در حواشی
 . و چند مليتی شهرهای فرانسه

شب پنج شنبه جوانان به سوی پليس سنگ پرتاب ] سوئد[در مالمو
اين يکی . کرده و چند خودرو و بشکه های زباله را به آتش کشيدند

عمدتا يک شورش محلی متشکل از مهاجران ناراضی و جوانان 
وانان نسل دوم عليه تعطيل يک مرکز فرهنگی اسالمی بود که ج

مقامات سوئدي، مثل يونانی . سفيد پوست چپ به آن پيوسته بودند
ها و فرانسوی ها معتقدند ناآرامی توسط نيروهای افراطی چپ 

 . تشويق شده و دامن زده شد
شايد ارتباط مستقيم بين اين حوادث در سه کشور ناچيز باشد، ولی 

تيتوی دولت های اتحاديه اروپا حتی قبل از حمله ديروز به انس
رئيس جمهور . فرهنگی فرانسه آنها را به هم ارتباط داده بودند

فرانسه، نيکوالی سارکوزی وزير آموزش خود خاوير دارکوز را 
وادار کرد برنامه اصالحات در سيستم آموزش ليسه را به تاخير 

 .بيندازد و بعد هم آن را ملغی کرد
هفته . ث يونانچرا؟ به گفته مقامات فرانسوي، عمدتا به دليل حواد

گروهی از مشاوران . گذشته در کاخ اليزه مباحثه داغی جريان داشت
نون به مقدار زياد که تاک"را ميخواستند برنامه اصالحات را و وز

گروه ديگر پريشان بودند که در .  به پيش برانند"تعديل شده است
اعتراضات ليسه عاليمی ديده ميشود که هرچند در شرايط کنونی 

آنها می گفتند . ست، ولی دارد از کنترل خارج ميشودمحدود ا
. رهبری دانشجويان ديگر کنترل افراد خود را در دست ندارند

عناصر خشونت گرا از حواشی چند مليتی وفقير نشين شهر به 
در حاليکه شورش های يونان هرشب در . تظاهرات می پيوندند

سه به طرف تلويزيون ها به نمايش گذاشته ميشود و اقتصاد فران
سقوط آزاد می رود، مقامات از اين وحشت دارند که اعتراضات 

 .ليسه به جنبشی گسترده تر و خشونت آميز تر تبديل شود
با وجود اين . پرزيدنت سارکوزی با عقب نشينی موافقت کرد

روز پنجشنبه تعداد دانش آموزان در . اعتراضات ليسه ادامه يافت
 از هفته گذشته يعنی بيش از خيابان های شهرهای فرانسه بيش

زمانی بود که وزير آموزش اعالم کرده بود ميخواهد برنامه 
در ليون و ليل چند ماشين آتش زده شد . اصالحات را به پيش ببرد

يا واژگون گرديد و تعدادی از معترضين دستگير شدند، ولی 
 . تظاهرات عمدتا صلح آميز بود

س با آنها مصاحبه شد قبول دانش آموزانی که در خيابان های پاري
آنها می گفتند . نمی کردند که اصالحات پس گرفته شده است

روکسل و از ب"او. رکوزی کنترل را در دست نداردپرزيدنت سا
 به عقيده آنها انگيزه واقعی اين است ".واشينگتن دستور می گيرد

 "به جيب بانک ها"ازبودجه آموزش فرانسه برداشته و که پول را 
 . بريزند

: اعتراضات يونان، فرانسه و سوئد خصوصيات مشترکی دارند
 که سقوط ناشی از طمع -بيزاری از دولت ها و موسسات تجاری

بانک ها آنرا عميق تر کرده است، ائتالفی شل و همراه با ناراحتی 
 اين بين دانشجويان چپ سفيد پوست و جوانان نسل دوم مهاجر، و

  . هستند"سل قربانی ن"احساس که آنها پاره های يک 
***********************                     

بنابر گزارش تحليل گران مستقل علت نارضايی جوانان فرانسوی * 
از اصالحات پيشنهادی در برنامه آموزشی دبيرستان ها اساسا دو 

بدبينی نسبت به برنامه صرفه جويی در هزينه های : چيز است
بار شدن ديپلم و تخريب موقعيت فارغ آموزشي، نگرانی از بی اعت

اصالحات شامل کاهش ساعت . التحصيالن مدارس در بازار کار
آموزش و صرفه جويی در بودجه مربوطه است که به عقيده 
کارگزاران دولت مدارس عمومی را قابل رقابت با مدارس خصوصی 
ميکند و به عقيده دانش آموزان اعتبار ديپلم آنها را کاهش داده و 

 پست 11200اصالحات . درت رقابت آنها را در بازار کار می کاهدق
 آموزشی را تا پايان سال آينده از بين 13500آموزشی را امسال و 
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در حاليکه کارکنان دولت سارکوزی به خاطر صرفه بودجه . می برد
ناشی از کاهش اين مشاغل را به علت فقدان منابع ضروری ميدانند، 

 ميليارد يورو به 360ای پرداخت فوری در پيدا کردن منبع بر
مديران بانک های هيچ مشکلی نداشتند و اين مساله ای بود که 

اعتراضات که در . مکرر در اعتراضات دانش آموزان بيان ميشد
طول پائيز ادامه داشت بسيار گسترده بود و تقريبا اکثر شهرهای 

ون، ليل، فرانسه را در بر ميگرفت، از جمله در پاريس، مارسي، لي
اعتراضات در چند نقطه . رن، نانت و اغلب شهرهای غرب فرانسه

به خشونت کشيده شد و پليس با پرتاب گاز اشک آور به سوی 
 . جوانان که سنگ پرتاب ميکردند مقابله کرد

در مجموع دانش آموزان و دانشجويان از سيستم کنونی ناراضی و 
ر خدمت آنها باشد نه خواهان اصالح آن هستند، اما اصالحاتی که د

, سنت,بايد توجه داشت اعتراضات جوانان فرانسه فقط از . برعکس
فرهنگی نسل دوم مهاجر ناشی نمی , سنت,انقالبی جوانان سفيد يا 

شود، بلکه پژواک وضعيت آنها نيز هست که آينده شان بيش از 
بيکاری جوانان در . بيشتر کشورهای اروپايی ديگرنامطمئن است

 درصد است و وقتی اين بيکاری را در حاشيه های 23فرانسه 
 .  درصد می رسد35خارجی نشين شهر در نظر بگيريم رقم به 

در همين نشريه اينديپندنت از . در يونان وضع از اين هم بدتر است
 25قول يک اقتصاددان يونانی نقل می شود يک چهارم جوانان زير 

امه های خصوصی برن. سال يونان زير خط فقر زندگی می کنند
سازی طی سال های اخير هزارها شغل را از بين برده و وضع را 
خراب تر کرده بطوريکه برخی منابع نوشته اند يک سوم کل جمعيت 

تازه اينها نتيجه دوره . در زير يا نزديک به خط فقر زندگی می کنند
رونق اجرای برنامه های نئوليبرالی است، اکنون دوران رکود فرا 

همزمان با . است,فله ای,و سخن از بيکارسازی های رسيده 
شورش های يونان سخنگوی بزرگ ترين اتحاديه کارگری اين 
کشور هشدار داد برنامه های در دست اجرا از آغاز سال آينده به 

 .  نفر خواهد انجاميد100000اخراج بيش از 
است که به شورش های , نسل قربانی,اين وضعيت و واکنش 

بخشيده و رهبران اروپايی را که , خصوصيت ويژه,اروپاجوانان در 
سرگرم سرشکن کردن بازهم بيشتر عوارض رکود بر قربانيان 

   .سياست های دوره رونق سرمايه داری هستند، نگران کرده است

…………………………………… 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 پنج سال پس از فاجعه بم
اما . عت قبل خبر داده بودای نسبتًا شديد وقوع فاجعه را چند سا لرزه پيش

های خود را ترک کرده  بسياری از آنان که از وحشت تکان زمين، خانه
توانست  چه کسی مي. بودند دوباره بازگشته و سر به بالين گذاشته بودند

ی هولناکی  باور کند، آنچه که در آغاز شب رخ داد، هشدار وقوع فاجعه
 . داد بود که ساعاتی بعد رخ مي

اما . ای نسبتًا شديد وقوع فاجعه را چند ساعت قبل خبر داده بود لرزه پيش
های خود را ترک کرده  بسياری از آنان که از وحشت تکان زمين، خانه

توانست باور  چه کسی مي. بودند دوباره بازگشته و سر به بالين گذاشتند
ی هولناکی بود که  کند، آنچه که در آغاز شب رخ داد، هشدار وقوع فاجعه

 .داد عاتی بعد رخ ميسا
 خبر رسيد ١٣٨٢ماه  ی صبح روز جمعه، پنجم دي  دقيقه٢۶ و ۵ساعت 
ای در جنوب شرق ايران را   ريشتر منطقه۵/۶ای به قدرت  لرزه که زمين

ساعاتی . محل زلزله دقايقی بعد شهر تاريخی بم اعالم شد. تکان داده است
لی با خاک يکسان شده و شهر بم بک: بعد، ابعاد واقعی فاجعه آشکار گرديد
 . اند هزاران نفر جان خود را از دست داده

 هزار تن مجروح و ۵٠ هزار نفر قرباني، ۴٢بنا به آخرين آمار فاجعه بم 
 . خانمان به جای گذاشت بيش از صدهزار نفر بي

 تخريب ارگ بم 
های  ی گلی جهان و يکی از ميرات ترين سازه ارگ باشکوه بم، که بزرگ

اين بنا بيش . رفت، به کلی تخريب شد  تاريخی بشر به شمار ميگرانبهای
 ميالدی مورد ١٨۵٠شود تا سال   سال قدمت داشت و گفته مي٢۵٠٠از 

هزار مترمربع مساحت داشت و ١٨٠ارگ بم حدود . استفاده بوده است
 .  متر، آن را احاطه کرده بودند٧ متر و ارتفاع تا ١٨٠٠ديوارهايی به طول 

  پايان نيافته بازسازی بم
المللی زياد، بازسازی بم هنوز به  های دولتي، مردمی و بين با وجود کمک

کيا، وزير مسکن و شهرسازی در دولت  محمد سعيدي. پايان نرسيده است
نژاد، دو سال پيش، پايان بازسازی شهر بم شهريورماه  محمود احمدي

از اين موعد، اما اکنون و با گذشت بيش يک سال .  اعالم کرد١٣٨۶سال 
 , .بم هنوز احتياج به نگاه ويژه مسئوالن دارد,: گويد استاندار کرمان مي

عليرغم هزينه کالن در بازسازی شهر بم، در ,: استاندار کرمان گفته است
ايم که بايد  هايی شده ها به دليل ضعف مديريت دچار مشکل برخی از قسمت

رمان ابراز اميدواری کرده استاندار ک, .با سعی و تالش بيشتر مرتفع شود
های مختلف و رفع موانع، بزودی جشن بازسازی  که با همکاری دستگاه

 . اين شهر برپا گردد
 ! خدا کند زلزله نيايد

ی بم  خبرگزاری دانشجويان ايران در گزارشی که در پنجمين سال زلزله
منتشر کرده، نوشته است، تنها پنج درصد از مساحت سرزمين ايران 

خيز نيست و تقريبا همه ايرانيان در چهار گوشه کشور، بارها داغ  زلزله
با . اند های زلزله و حوادث پس از آن را تجربه کرده ها و خسارت مصيب

های جدی در جهت پيشگيری و جلوگيری از افزايش  وجود اين، اقدام
 . خسارات مالی و جانی ناشی از زلزله صورت نگرفته است

در صورت وقوع زلزله، در تهران :  نوشته استايسنا از قول مسئوالن
ماند و   مدرسه پا برجا مي١۵ تا ١٠تنها سه تا چهار بيمارستان سالم و

 . مانند  مي سالم باقي مابقی بنابر شدت زلزله تخريب شده و يا نيمه
 درصد اژ ٧٠بر اساس آمارهای رسمی مسئوالن شهری پايتخت، بيش از 

ها،  بيني هستند و باز هم طبق همين پيش  های تهران فرسوده ساختمان
مانند، در همان   درصد افرادی که زير آوار زلزله احتمالی مي۵٠بيش از 

دهند، چرا که امدادگران به دليل  ساعات اوليه جان خود را از دست مي
 ! رسند های حياتي، دير مي بسته شدن شريان

های  بازسازی بافتتا کنون در کل کشور و تهران اقدام موثر و جدی برای 
های مقطعی در اين خصوص نيز  فرسوده و قديمی صورت نگرفته و طرح
 . يا متوقف و يا با شکست مواجه شده است

های فرسوده در کشور، کارشناسان معتقدند، در ايران   بر وجود بافت عالوه
وسازها از نظر مهندسی ساختمان و مصالح مورد استفاده، از  ساخت

های نوساز  از جمله برخی از ساختمان. زم برخوردار نيستاستانداردهای ال
آن فروريزی  مدت کوتاهی پس از پايان کار، احتمال ريزش دارند که نمونه

 .  نفر را به کام مرگ کشاند١۶اين حادثه . آباد تهران بود ساختمانی در سعادت
، ی گزارش خود نوشته است، در تهران خبرگزاری دانشجويان ايران در ادامه

تپد، خدا  شهری که نبض حيات سياسي، اجتماعی و اقتصادی کشور در آن مي
     1387 دی 5   صدای آلمان   !نکند آن روزی برسد که در آن زلزله بيايد

………………………………… 

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  عمومي سازمانتلفن روابط 

0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " ديدگاه "  که با کد مقاالتی: توجه 

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
.  
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اعتراض فعاالن مدنی به سلب حق تحصيل 
 مهاجران افغانی و عراقی در ايران

  کانون زنان ايرانی
فر از فعاالن مدنی ايران در اعتراض به اقدام بيش از دويست و پنجاه ن

اخير دولت جمهورى اسالمى در منع مهاجران افغانى و عراقى از شرآت 
  . بيانيه ای صادر کردند) آنكور(ها  در آزمون سراسرى ورود به دانشگاه

امضا آنندگان اين نامه اعتراضي، با تبعيض آميز و غير قابل قبول دانستن 
، "ها به خروج از ايران هاجران براى اجبار آنسياست سلب حقوق م"

هاى اخير براى محدود آردن حق تحصيل مهاجران  اقداماتى را که در سال
اين نامه همچنين حاوى اين . اند در ايران صورت گرفته محكوم آرده

به سياست اخراج اجبارى مهاجران از "خواست از دولت ايران است آه 
رسى  ها پايان دهد و امكان دست نى آنايران از طريق سلب حقوق انسا

صالح براى محافظت و اعاده از  هاى حقوقى ذي مهاجران را به نمايندگي
  ." حقوق خود فراهم آند

پيش از اين دولت ايران نه "در متن نامه همچنين اشاره شده است آه 
نام مهاجران در مدارس مانع ايجاد آرده، بلكه مدارس  تنها براى ثبت
ها هيچ ربطى به دولت  هاجران را نيز آه هزينه و اداره آنخودگردان م

  ." ايران نداشت جبرًا تعطيل آرده است
در ميان امضا آنندگان بيانيه نام گروهى از فعاالن مدني، زنان ، آارگرى 

نگاران  دانان، دانشگاهيان دو آشور و روزنامه و حقوق بشر، حقوق
  . خورد ايرانى به چشم مي

  : و اسامی امضاکنندگان به اين شرح استمتن کامل نامه 
نام اتباع افغانستان و  وزارت آشور جمهورى اسالمى ايران در سال جارى ثبت

اين . ها ممنوع آرده است عراق را در آزمون سراسرى ورود به دانشگاه
اين اقدام يكى . ممنوعيت امسال در دفترچه آزمون سراسرى بازتاب يافته است

حق تحصيل مهاجران است آه به مرحله اجرا گذاشته ديگر از موارد سلب 
نام مهاجران در مدارس  پيش از اين دولت ايران نه تنها براى ثبت. شده است

مانع ايجاد آرده، بلكه مدارس خودگردان مهاجران را نيز آه هزينه و اداره 
تعطيل مراآز . ها هيچ ربطى به دولت ايران نداشت جبرًا تعطيل آرده است آن

دولتى حمايت از آودآان آار آه گروهى از آودآان مهاجر را نيز در غير 
  . روند شمار مي پوشش خود داشتند از جمله اقدامات مشابه به

تخصيص منابع داخلى به "اين اقدامات غير انسانى بعضًا با توجيهاتى چون 
صورت " اولويت دادن ايرانيان در استفاده از منابع ملى"يا " ايرانيان

ما امضا آنندگان اين نامه چنين توجيهاتى را از اساس غير قابل . دگيرن مي
دانيم، ما معتقديم سلب حقوق مهاجران، تنها بخشى از سياست  قبول مي

ها به مرتبه  فراگيرتر تقسيم مردم به خودى و غير خودى و تقليل غير خودي
ان هاى آشكار نسبت به زنان، فعاالن آارگري، مخالف تبعيض.  است فرودست

هاى مذهبى خصوصًا بهاييان، و ديگرانى آه از قضا  ها، اقليت سياسي، قوميت
گونه گفتارها  هستند، ماهيت سياسى اين" ملى"و " داخلى"و " ايرانى"همگى 

  . آند ها است، آشكار مي را، آه تبعيض بر اساس مليت يكى از آن
وسل به زور ما نسبت به ماهيت و عواقب غير انسانى اخراج مهاجران آه با ت

دولت ايران . دهيم شود هشدار مي هاى سلب حقوق انجام مي پليسى و سياست
ويژه در  حق ندارد مهاجران افغان و عراقى را به زور از ايران اخراج آند، به

هاى سياسى و نظامى شديد  شرايطى آه هر دو اين آشورها درگير آشوب
چون حق  اوليه خود همدولت ايران حق ندارد مهاجران را از حقوق . هستند

تحصيل محروم آند، بلكه وظيفه دارد تا زمانى آه مهاجرى در اين آشور به 
برد امكان دسترسى او به آار، تحصيل، بهداشت و ساير نيازهاى  سر مي
هيچ  گونه آه در مقابل تمامى شهروندان خود بي  را فراهم آند؛ همان انساني

  . تبعيضى همين وظيفه را دارد
رسى به  آنيم آه حق مهاجران براى تحصيل، بهداشت، آار و دست  ميما تاآيد

چون لطف يا صدقه در اختيار  ساير امكانات چيزى نيست آه دولت ايران هم
  . شود  محسوب مي ها جزو وظايف دولت ايشان قرار دهد، بلكه فراهم آردن آن

هاى  دئولوژيهاى غير انسانى و نيز ترويج اي ما جدًا نسبت به عواقب اين اقدام
فقط . دهيم اند هشدار مي تبعيض آه پشتوانه تبليغاتى اين اقدامات قرار گرفته

صد سال گذشته دنيا آافى است تا گواهى گويا باشد بر عواقب شوم  تاريخ يك
گفتارهاى پوچى آه برترى يك ملت، نژاد، زبان و از اين قبيل را ترويج 

 گفتارهاى خطرناآى نه تنها از دهيم آه امروز چنين ما هشدار مي. آنند مي
هايى از مخالفان و منتقدان حاآميت در  سوى حاآميت، بلكه از سوى گروه

ما امضا آنندگان اين نامه از دولت ايران . شوند ايران نيز به آار گرفته مي
خواهيم آه به سياست اخراج اجبارى مهاجران از ايران از طريق سلب  مي

هاى   و امكان دسترسى مهاجران به نمايندگيها پايان دهد حقوق انسانى آن
 . صالح را براى محافظت و اعاده از حقوق خود فراهم آند حقوقى ذي

  .امضاها را ميتواند در سايت روشنگری مالحظه نمائيد                          

…………………………………… 

  * ديدگاه *
 اگر آمكي از دست تان بر نمي آيد

  !ي در ايران نشويد مزاحم پيشروي جنبش آارگر
اخيرا از سوي تعدادي از آميته هاي همبستگي در خارج از آشور 
سميناري در پالتاك براي افشاي سوليداريتي سنتر وعوامل آن براي نفوذ 

  .درجنبش آارگري  ايران برگزار شد
اين سمينار آه ظاهرا مي بايست به افشاي نفوذ و مقاصد سوليداريتي 

يران بپردازد از سوي برگزار آنندگانش آنچنان سنتر در جنبش آارگري ا
با هياهو اعالم و دنبال  شد آه بيشتر از آنكه به افشاي سوليداريتي سنتر 
و فعاليت آن در عرصه جهاني و در رابطه با جنبش هاي آارگري از  
جمله در ايران بيانجامد؛ سالمت و امنيت جنبش آارگري ايران را نشانه 

ار براي هرآه آن را خوانده بود اين سوال را پيش اطالعيه سمين. گرفت 
مي آورد آه واقعا چه اتفاقي در درون جنبش آارگري ايران رخ داده است 
و چه آساني دست شان آلوده شده است و در کجا و چه اندازه جنبش 

  . کارگری ايران به انحراف برده شده است
تني چند از ايران  با ارائه ″  در اين سمينار آه طبق اطالعيه آن قرار بود

واز ″ بپردازند) سوليداريتی سنتر(مدارآي به  افشاي عملكرد اين مرآز
اسرار مگو خبر دهند، نه از مدرك خبري شد و نه اسرار مگويي در 

تنها پرده برداري، مربوط به فردي . اختيار شرآت آنندگان قرار گرفت
″ سوليداريتي سنتر″ درخارج از آشور بود آه ظاهرا سالها پيش طعمه

آميته هاي دفاع از جنبش آارگري در " که آن هم با هوشياري .  شده بود
اتحاد بين المللي درحمايت از آارگران " و حساسيت افرادي در "  آلمان

. سريعا آشف و خنثي شده و فرد مزبور از دام آنان گريخته بود" ايران 
واقعا ماجرا آنقدر ناپخته است آه  !بايد اعتراف آرد آه آوه موش زاييد

  .آدم را به ياد بازي آودآان با آتش مي اندازد
  : نتيجه دو سمينار برگزار شده  تنها مي توانست موارد زير را شامل شود

 آلوده آردن فضاي سياسي ، اتهام زني  و دامن زدن به جو بي - 1
  ش آارگري اعتمادي در درون  جنب

 انشقاق و تجزيه بيشتر در  جنبش آارگري نسبت به درجه  حساسيت - 2
  ″  سوليداريتی سنتر″ و نحوه برخورد با مرآز همبستگي آمريكايي 

  انحراف اذهان ازچالش هاي واقعي و مسائل مبرم و جاري جنبش - 3
آارگري و مشغول آردن فعالين آارگري به خنثي سازي عوارض اين 

  مسئله 
به زير ضرب بردن فعالين آارگري از طريق بر چسب زدنهای حاضر  - 4

  و آماده
فعالين و مدافعين جنبش آارگري بارها بدرستی سوليداريتي سنتر و نهاد 

و .  هايي از اين دست را به جنبش آارگري ايران معرفي  کرده اند
در دراطالعيه ها و مقاالتشان به نحوه نفوذ اين مرآز در جنبش آارگري 

تا فعالين جنبش کارگری و طبقه کارگر ايران با . سطح جهان پرداخته اند
. حساسيت الزم بدانها نگاه کرده، ازافتادن به دام شان اجتناب کنند

بنابراين هياهو پيرامون خطر نفوذ اين مرآز آنگاه که هيچ نشانی از رخنه 
بر اثبات آنان دربيراه بردن جنبش آارگري وجود نداردو هيچ مدرکی دال 

اين نفوذ ارائه نمی گردد تنها مي تواند ارضا آننده تمايالت قيم مآبانه ، 
فرقه گرايانه و تنگ نظرانه اي باشد آه پيشروي جنبش را به نفع خود 

متاسفانه همانگونه که بسياری از فعالين کارگری در ايران . نمي بيند
 نمي آيد،مزاحم اگر آمكي از دست تان بر″: اظهار می دارند، بايد گفت 

  !"پيشروي جنبش آارگري نشويد
  آميته همبستگی با کارگران ايران ــ هامبورگ

  آانون همبستگی با کارگران ايران ــ  آلن
  آاوه  عضو گروه همبستگی با جنبش کارگری ــ برلين 
  وحيد عضو گروه همبستگی با جنبش کارگری ــ برلين

   محمد تقي سيد احمدي از هانوفر

............................................  
 ژورناليست عراقی

مردم . ساله عراقی همچنان در زندان است 28منتظر ال زيدی خبرنگار 
در اين تظاهرات .عراق در دفاع از منتظر تظاهرات متعددی برپاداشتند 

هيئت تحريريه نشريه ال بغداديه . مردم کفش هايشان را در دست داشتند 
 قاهره است و منتظر خبرنگار آن بوده در بيانيه ای که مرکز آن در

در اين بيانيه سوال می شود پس آن . خواهان آزادی فوری او شده است 
همه وعده و وعيد آمريکايی ها در اعطای دمکراسی و آزادی بيان 

 .کجاست 
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  کريسمس بر همه مبارک،
   با بوق يا بدون بوق

 

  
   بوداگر مسلمان معتقد بودم و استريپ تيز ميکردم مساله: شازيا مبرزا

ريسمان , اميد,وقتی که :لحظه هايی از تاريخ که نبايد از دست داد
 پاره کرده و پيروزی اوباما را با تصوير او روی کاندوم جشن می

  .سطح حرفه گدايی را خيلی خيلی باال می برد, رکود,گيرد، و 
شازيا ميرزا کمدين پاکستانی تبار انگليسی مدت زيادی نيست .روشنگری

که به اجرای کمدی ايستاده روی آورده است، اما او به سرعت شهرت 
او ميگويد . پيدا کرد و حاال در اروپا و آمريکا برنامه هايش را اجرا ميکند

اگر , : ن است و بين مسلمان بودن و کمدين بودن تناقضی نمی بيندمسلما
اما هيچ . من مسلمان معتقد بودم و استريپ تيز ميکردم آنوقت مساله بود

  ,.عيبی ندارد که هم مسلمان معتقد باشم و هم کمدی ايستاده اجرا کنم
جاد اصال خود آنها برای او مساله اي.البته نه به نظر مسلمان های بنيادگرا

يک بار سه . ميکنند و او اغلب نامه های تهديد آميز از آنها دريافت ميکند
اين وقتی بود که او داشت تعريف . مرد روی صحنه به او حمله کردند

دستی را روی باسن , :ميکرد وقتی در مکه بود مردی او را دستمالی کرد
با خودم فکر . سعی کردم آن را ناديده بگيرم. خودم احساس کردم

  , ".اين بايد دست خدا باشد. من در مکه هستم"کردم
به نظر آنها آن مردی که . مردان مهاجم ميگفتند او به اسالم توهين ميکند

بطور ناشايست باسن زنی را لمس ميکند، به خدا و اسالم , خانه خدا,در 
بنيادگرايان هميشه نسبت به مردانی که زن ها را مورد . توهين نميکند
قرار ميدهند رحيم هستند، اين زنان قربانی هستند که بايد اذيت و آزار 

البته مشکل اين مردان مهاجم از خاطره گويی شازيا . تقاص پس بدهند
  . آنها ميگفتند زن مسلمان نبايد روی صحنه برود. ميرزا فراتر ميرفت

برای ارضای خواست . پدر و مادر شازيا نيز با کمدين شدن او مخالف اند
بشود، شازيا در رشته بيوشيمی تحصيل , دکتر,خواستند او آنها، که مي

شازيا ميرزا . کرد، ولی سرانجام عالقه اش او را به کار کمدی کشاند
عالوه بر اجرای کمدی هر دو هفته يک بار طنز کوتاهی برای نشريه 

مقاله زير که به مناسبت عيد کريسمس . انگليسی نيواستيتسمن می نويسد
پيروزی ,، ,رکود,از نيويورکی ها که . واندنی داردنوشته شده قطعات خ

و کريسمس را يک جا به بازار برده اند و از مشکل بزرگ يک , اوباما
  . پيدا کردن گوشت حالل: خود در جامعه, ايزوله کردن,زن مسلمان برای 

                                           ****  
در هر گوشه خيابان . رکود تا کندهيچکس نميتواند مثل آمريکايی ها با 

من هيچوقت . ,ويژه رکود,: های نيويورک چراغ های نئون داد می زنند
فقط آمريکايی ها می توانند رکود را . اينهمه کباب برای فروش نديده بودم

با نئون های چشمک زن جشن بگيرند و آن را به يک فرصت بازاريابی 
  . تبديل کنند

چند ساعت پيش داشتم از ميدان تايم می . بگيرندو آنها بلدند چطور جشن 
به مناسبت پيروزی اوباما حوله، پوستر، دی وی دي، کتاب و . گذشتم

ولی ابتکاری ترين چيزی که ديدم . دستور تمرين ويژه اوباما می فروختند
آنجا کاندوم هايی ميفروختند که تصوير سر اوباما و . کاندوم اوباما بود

من پنج جعبه ". Yes we can:" بسته بودشعار او روی آن نقش
تکه هايی از تاريخ هست که نمی توان . خريدم، به نشانه بی پروايی اميد

  . آنها را از دست داد
بايد او را , :فکر کردم. چند شب پيش به ديدن ليزامينه لی در برادوی رفتم

ينيد، بعضی آدم ها هستند که بايد آن ها را بب, .قبل از اينکه بميرد ببينم
چون نميدانيد چه مدت ديگر زنده می مانند، مثل تام جونز، باری مانيلو، 

  . باراک اوباما
تماشای ليزا در تئاتر پاالس بايد همجنسگرايانه ترين چيزی باشد که ديده 

دوستان . رکود واقعيت دارد، ولی نه در دنيای همجنسگرايان. ام
ن لحظه فوق العاده همجنسگرای من از سراسر جهان برای حضور در اي

  . که طعنه به عروسی چارلز و ديانا ميزد، آمده بودند
و ليزا، با ازدواج های مکررش، . يک سازمان ملل از همجنسگرايان
  . ميزبان مناسبی برای اين موقعيت بود

 سالگی مثل پلنگی که اکستازی مصرف کرده باشد در تمام 62او در سن 
موقعی که بيرون می آمديم . ردطول سن می پريد و جست و خيز می ک

شنيدم زنی به دوستش می گفت ليزا دوبار مفصل رانش را عمل کرده 
ميتوانم به شما اطمينان بدهم اين عمل ها بطور قطع موفقيت آميز . است
  . بودند

وضع گداهای نيويورک نسبت به آخرين باری که اينجا بودم، اندکی بهبود 
 با لباس های پاره پوره که زندگی از آن گداهای ژنده پوش.يافته است

اين گداها که من ديدم خيلی هيجان . شان به بندی وصل است خبری نبود
من حداقل پنج زن را طی دو روز ديدم که در گوشه خيابان . انگيز بودند

ايستاده بودند، با لباس هايی مرتب و کارمندوار، کفش های سياهی که 
ت مناسب، وخيلی مودبانه می وکال می پوشند، ماتيک قرمز، جواهرا

ببخشيد مادام، آيا ممکن است پول اضافی همراه داشته باشيد که , :گفتند
شما گدا , :من که شوکه شده بودم، با تعجب فرياد زدم, به من بدهيد؟

  , .او جواب داد فقط به چند دالر برای يک کافه الته احتياج دارم, هستيد؟
اين يک . رقهوه ای را نمی خوردنده. اين گداها خيلی خرده گير هستند

  . چيز ويژه است
دوستان ميگويند اينها شغل خوبی داشتند، حاال بيکار شده اند ولی هنوز 

گدايی تنها راه برای . به شيوه زندگی لوکس و پرخرج خود چسبيده اند
  . رسيدن به آن است

ه من خودم ترجيح ميدهم پولم را ب. حتی درگدايی هم اختالف طبقاتی هست
آدمی که با همه بار و . آدم هايی بدهم که واقعا بی خانمان به نظر بيايند

بنه اش سر راه بازار چمباتمه زده بهتراز زنی که کفش های پاشنه بلند 
مارک لوبوتين پوشيده و ناخن مصنوعی دارد، به عنوان يک گدا برای 

  . خود بازاريابی ميکند
 کاستل مارتير، واقع در می خواهم کريسمس را در انزوا در روستای

نه . قصد دارم در يک کلبه کوچک اقامت کنم.  بگذرانمCorkکورک 
اينترنت هست، نه وسايل نقليه، نه خيابان های چراغ دار و اين طور که 

در تدارک برای چنين وضعيتی . به نظر می آيد خيلی هم سرد خواهد بود
م بزرگ ترين مشکل ولی متوجه شده ا. سه پتو و دو لحاف کلفت خريده ام

به همه . برای توفيق در جداکردن خودم از جامعه خريد گوشت حالل است
مغازه های گوشت فروشی شهر سرزدم تا ببينم ميتوانم يک جوجه حالل 

ولی به نظر ميرسد تقاضای گوشت حالل در . برای روز کريسمس بخرم
مغازه سعی کردم جوجه ای از . کورک به اندازه گوشت گوزن باال نيست

حالل چيه؟ ما , :وقتی زنگ زدم خانم گفت . نزديک شهر سفارش بدهم
يا ميتوانيم . فقط جوجه ای که در شرايط طبيعی پرورش داده ميشود داريم

ميتوانيد بوقلمون حالل برای من , : من گفتم, برايتان بوقلمون تهيه کنيم
 با پوست نه ولی ميتوانم يک بوقلمون بزرگ, :او جواب داد, تهيه کنيد؟

  , .برايتان تهيه کنم
 يکی بخرم و به کورک انتقال East Endاز ايست اند  حاال ميخواهم

آن را توی صندوق عقب ماشين نگهداری خواهم . نگران نباشيد. بدهم
با . کريسمس همه شما مبارک. کرد تا جا داشته باشد آزادانه گردش کند

 . بوقلمون يا بدون بوقلمون
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 گرنيکای فلسطين
 نی شدن اسرائيل و افسانه قربا

 .دکتر مصطفی برقوتی
  ترجمه هدايت سلطان زاده

 27 صبح  در 11پيکار مرگ آفرين اسرائيل ، روز شنبه حدود 
. دسامبرآغاز گرديد و در تمامی شب تا صبح امروز ادامه يافته است

قتل و کشتار اسرائيل تا همين لحظه ای که من اين کلمات را می 
  .نويسم ، همچنان ادامه دارد

اين فقط آغاز جنگ عليه " بدنبال وعده اسرائيل مبنی براينکه 
، ريختن خون فلسطينی ها در چنين ابعادی در "وضعيت ترور است 

 ، بی سابقه است و هنوز يايانی 1967يک روز واحد بعد از جنگ 
 نفر تاکنون بقتل 290دستکم . براين کشتاردر چشم انداز  نيست

پاره پاره شده ای که از زير آوار رسيده اند ، ليکن رقم اجساد 
. بيرون کشيده ميشوند ، بطرز دراماتيکی در حال افزايش است

مجروحين پيشين بر اثر زخم های خود ميميرند و هر لحظه بر تعداد 
  .تلفات انسانی افزوده ميشود

با . آنچه که رخ ميدهد ، چيزی کمتر از يک جنايت جنگی نيست
ل با تمام ظرفيت خود مشغول فعاليت اينهمه ، روابط عمومی اسرائي

  .است و مدام در حال دروغ پراکنی است
  .يکبار برای هميشه بايد افسانه سازی آن را بر مال کرد

 پايان 2005اسرائيل ادعا می کند که به اشغال نوار غزه در سال -1
  .داده است

اسرائيل ضمن اينکه مهاجر نشين ها را از باريکه ساحلی منتقل 
 ، ليکن بر اشغال خود پايان نداده است و همواره بر کرده است

  .حمالت و آدم کشی های خود همچنان ادامه داده است
 ببعد، اسرائيل محاصره تمام عياری را 2006اضافه برآن ، از سال 

بمدت دوسال ، اهالی غزه در يک . بر نوار غزه اعمال کرده است
و مايحتاج وضعيت شبه گرسنگی و بدون ابتدائی ترين وسايل 

زندگی ، نظير روغن پخت و پز و نفت و امکانات اوليه داروئی بسر 
اين محاصره اسرائيل ، تاکنون موجب يک فاجعه انسانی . برده اند

گرديده است و تهاجم نظامی اسرائيل بر ابعاد اين فاجعه نيز افزوده 
  .است

اسرائيل مدعی است که حماس بطور يک جانبه آتش بس را نقض -2
  .  استکرده

طرف حماس ، آتش بس را رعايت کرده است ، مگر در مواردی که 
در . اسرائيل بر تهاجمات عمده خود در ساحل غزه ادامه داده است

دوماه گذشته ، آتش بس در مواردی شکسته شده است که اسرائيل 
با حمالت خود عده ای از فلسطينی ها را بقتل رسانده است و حماس 

بعبارتی ديگر ، . تالفی جويانه ای پرداخته استبدنبال آن به واکنش 
حماس در تمامی اين مدت آتش بس ، هرگز بدون تحريک اسرائيل ، 

  .به حمله ای اقدام نکرده است
معهذا اسرائيل هرگز به تعهدات خود مبنی بر پايان دادن به محاصره 
و اجازه از سر گيری رسيدن کمک های حياتی انسانی ، پايبند نماند 

 کاميون در روز ، تنها 450بلکه بجای اجازه دادن به عبور . ته اس
 مرز کامال 70% کاميون در روز اجازه عبور داده است و 80به 

، اهالی " آتش بس" در طول اين مدت باصطالح. بسته بوده است
غزه ناگزير از زندگی مثل حيوانات بوده اند و هر روز بدليل نداشتن 

  .از آنان مرده است نفر 262و سايل بهداشتی ، 
اکنون بعد از کشته شدن صد ها نفر و ادامه مرگ ومير ، اين 
. اسرائيل است که از وارد شدن به مذاکره بر آتش بس امتناع ميکند

آنچه روشن است ، .اسرائيل عالقه ای به صلح ادعاعی خود ندارد 
  .اسرائيل خواهان تغيير رژيم به هر بهائی است

فلسطينی "  آن کشور خواهان صلح با اسرائيل مدعی است که-3
  ".      های صلح جو ست

"  قبل از قتل و کشتار در حال جاری  در نوار غزه، و در تمام مدت 
، اسرائيل همواره بر تشديد اشغال خود بر " پروسه صلح آناپوليس

، ميزان خانه سازی برای 2008در سال . ساحل غربی افزوده است
 افزايش يافته و 38%بی رود اردن ،  مهاجر نشين ها در ساحل غر

 نفر از فلسطينی ها که اکثرا از ساحل غربی رود اردن بوده 4590
 699 به 521اند ، دستگير شده اند و تعداد پست های کنترل از 

  .افزايش يا فته است

 نفر از 546مضافا اينکه ، از زمان آغاز مذاکرات صلح ، اسرائيل 
.  تن از آنان کودک بوده اند76ست که فلسطينی ها را بقتل رسانده ا

اين آمار هولناک ، بطرز دراماتيکی خواه ناخواه افزايش خواهد 
يافت و تهاجمات پيشين اسرائيل نبايد در ميان صحنه وحشتی که 

  .آفريده است فراموش شود
درست همين امروز ، اسرائيل يک جوان فلسطينی مسالمت جورا در 

 دها نفر ديگر را در چند ساعت روستای نحلين بقتل رسانده و
مسلم است که فلسطينی ها همچنان به . گذشته مجروح ساخته است

تظاهرات قدرتمند غير خشونت آميز خود ادامه خواهند داد و ما 
اميدواريم که تعداد هرچه بيشتر آنان در ساحل غربی رود اردن 

 "فلسطينی های خوب " اگر اسرائيل خواهان صلح با . افزوده شود
  است ، آنها  در باره کدام کسانی صحبت می کنند؟

  . اسرائيل فقط از خود دفاع می کند-4
دشوار است در درگيری يی را که خود اسرائيل آغاز کرده است ، 

عمل . دفاع از خود دانست ، ولی آنها چنين ادعائی را ادامه ميدهند
ل در دفاع از خود يک اقدام واکنشی است ، حال آنکه عمليات اسرائي

دوروز گذشته نشان می دهد که آنها چنان عملياتی را آشکارا با 
نه فقط مطبوعات اسرائيل از رواابط . طرح و نقشه آغاز کرده اند

عمومی وسيعی که اسرائيل  برای تاثير بر افکار عمومی بين المللی 
برای حمالت خود آغاز کرده است خبر ميدهند ، بلکه ميخواهد 

 سازد که حمله بمعنی گشايش کوتاه مدت عبور فلسطينی ها را قانع
آنها . و مرور و يا موضوع گزارش در اجالس بعدی نخواهد بود

باين ترتيب ميخواهند اطمينان بدهند که تلفات در حد اکثر خود 
خواهد بود و شهروندان غزه برای قصابی شدن قريب الوقوع خود 

  .مهيا نخواهند بود
 که بکار گيری چنين قدرت نابرابری       همچنين گمراه کننده است

اسرائيل بزرگترين نيروی .را در اين درگيری ، دفاع از خودناميد
اضافه بر . نظامی در منطقه و پنجمين قدرت نظامی در جهان است

آن ، اسرائيل چهارمين      صادر کننده اسلحه در جهان بوده و 
بعبارتی . مجتمع صنعتی نظامی آن توان رقابت با آمريکا را دارد

ديگر، اسرائيل   همواره در مقياسی عظيم ، انحصار استفاده از 
قدرت و قهر را داشته است و همانند متحد ابر قدرت خود ، جنگ را 
بيشتر بعنوان وسيله ای برای نمايش تبليغاتی خود در نشان دادن 

  .ابزارهای به کار می گيرد
ورد حمله قرار اسرائيل مدعی است که فقط هدف های نظامی را م-5

  .         داده است
در حالی که تصاوير اجساد تکه پاره شده زنان و کودکان در تمامی 

اسرائيل با وقاحت تمام ادعا می کند .  تلويزيون ها نشان داده ميشود
که سالح های دقيقا نشانه گرفته آنان فقط تاسيسات نظامی را هدف 

کاذبی است و بسياری از ما ميدانيم که اين ادعای . قرار داده است
مراکز غير نظامی ، از جمله بيمارستان ها و مساجد مورد حمله 

  .آنان بوده است
بر پر جمعيت ترين نقطه کره زمين ، ُتن ها مواد منفجره آز آسمان 

ارزيابی اوليه از مجروحين ، هزاران نفر . فرو ريخته شده است
" گ های تصادفیآسيب های جنبی و يا مر" اسرائيل اينها را .است

مضحکه و نا انسانی بودن چنين ادعا هائی بايد جامعه . می نامد
  .جهانی را دچار چندش کند

اسرائيل مدعی است که حماس را مورد حمله قرار داده است و نه -6
  . مردم فلسطين را

قبل از هر چيزی بايد گفت گه موشک فرقی بين اعتقادات و تعلقات 
ه هر آدمی زادی را در مسير خود می بلک. سياسی مردم نمی گذارد

ولی آنچه که . اين را هم اسرائيل می داند و هم فلسطينی ها. کشد
اسرائيل ميداند و آنرا علنا نمی گويد اين است که عمليات اخير آن ، 
تا چه حدی موجب تقويت حماس و پيام مقاومت و انتقام آن ميشود 

  .اهده کردو آنرا در پژواک خشم و رنج آنان می توان مش
هدف های مورد حمله ، يعنی پليس و نه رزمندگان حماس ، کليدی 

اسرائيل اميدوار است . برای فهم نيت خطای اسرائيل بدست می دهد
که با  ايجاد فضای هرج و مرج ، پايه های نظم و قانون در نوار 

  .غزه را از بين ببرد
  . نداسرائيل ادعا می کند که فلسطينی ها منشاء خشونت هست-7

اشغال فلسطين از .بگذاريد صريح و بی پرده سخن بگوئيم
 ببعد ، منشاء خشونت بين اسرائيلی ها و فلسطينی بوده 1967جنگ

خشونت تنها با پايان دادن به اشغال و اعطای حق ملی و . و هست
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حماس کنترلی بر ساحل . انسانی به فلسطينی ها می تواند پايان يابد
ا اينهمه ، ما تحت اشغال بسر می بريم و غربی رود اردن ندارد ، ب

  .حقوق ما مورد تجاوز قرار گرفته و کودکان ما بقتل ميرسند
بعد از روشن شدن افسانه بافی ها ، بگذاريد به داليل واقعی پشت 
اين حمالت ، که حتی چندش آور تر از خود اين عمليات هستند 

  .بپردازيم
زار کرده ، لباس سياه بر رهبران اسرائيل ، کنفرانس مطبوعاتی بر گ

  .تن کرده و آستين ها را با ال زده اند 
  ".وقت جنگ است ، ولی آسان نخوهد بود: "آنها می گويند 

برای اثبات اينکه اين امر چقدر دشوار است ، ليونی ، اولمرت و 
باراک ، حتی در کنفرانس مطبوعاتی خود آرايش و آراستگی ندارند 

اتی خود برای پست نخست وزيری خاتمه و باراک به مبارزات تبليغ
چه قهرمانانی و چه . داده و فقط بر نوار غزه متمرکز شده است

  !رهبرانی
تعليق تبليغات انتخاباتی ، دقيقًا همان : همه ما واقعيت را ميدانيم

  .تبليغات انتخاباتی است
درست مانند مک کين که مبارزه  انتخاباتی خود را متوقف کرده و 

، و اين عمل " بحران مالی بپردازد"  برگشت تا به به واشنکتن
  .رهبران اسرائيل کمی بيش از  تبليغات محض است

کانديداها بايد سر سخت و محکم در رهبری بنظر رسند ، و ظاهرا 
  .چيزی بهتر از غرقه در خون ساختن فلسطينی ها نيست

منو نگاه : ليونی در لباس سياه و موی نا آراسته خود می گويد 
آنقدر سر سخت هستم که ماشه تفنگ ! من يک جنگجو هستم ! نيدک

ميدانيد ! در رای دادن خود ، محکمتر  از من نخواهيد ديد. را بکشم
  که من به بيرحمی بيبی نتان ياهو هستم؟

من نميدانم کداميک از آنان بلوا ساز ترند ، ليونی يا باراک ، و يا 
  . ايند شان قرار گيرندرای دهندگانی که آنها ميحواهند مورد خوش

در نهايت ، اين امر امنيت مردم عادی اسرائيل را تامين نخواهد 
در واقع ، اين کشتار در آينده ، نسل تازه ای از داوطلبين .کرد

  .عمليات انتحاری را بوجود خواهد آورد
اين عمليات ، حماس را نيز تضعيف نخواهد کرد ، و ثمری برای سه 

اقدام .  ، ليونی و اولمرت نخواهد داشتباراک" سر سخت "ابلهه 
سياسی نادرست آنان ، احتمال بصورت سيلی محکمی بصورت خود 
آنان باز خواهد گشت، همانگونه که در حمله وحشيانه آنان در 

  . به لبنان  نصيب شان شد2006
در خاتمه ، بايد گفت که دليل ديگری نيز درپشت عمليات نهفته 

 چرا به اين -ائل درونی اسرائيل است است، چيزی که فراتر از مس
و آن عبارتست از پيچيدگی و سکوت : حمله اجازه داده شده است؟ 

  !جامعه جهانی
اسرائيل نميتواند بر خالف منافع متحدين اقتصادی خود در اروپا ويا 

اسرائيل می تواند با کشيدن . متحدين نظامی خود در آمريکا عمل کند
حتی هزاران انسان را در اين هفته ماشه سالح ، زندگی صدها و 

لختی جهانيان و سکوت در برابر وارد کردن اين . ازبين ببرد
مصيبت غير انسانی بر فلسطينی هاست که اجازه می دهد چنين 

  .چيزی رخ دهد
  !اهريمن زمانی وجود دارد که نيکی ساکت است

  .از سر زمين اشغالی فلسطين 
فلسطين و  طرفدار مبارزه مصطفی برقوتی ، دبير کل ابتکار ملی 

غير خشونت آميز عليه اسرائيل ،  در ساحل غربی رود اردن است 
و اين مقاله را در روز دوم حمالت اسرائيل به نوار غزه نوشته که 

  . دسامبر در روزنامه نيويورک تايمز به چاپ  رسيده است29در 

…………………………………… 

 

 کرنش اتحاديه اروپا در مقابل اسرائيل
  گرشآلن 

  ترجمه بهروز عارفی
در روزهای هشتم و نهم دسامبر سال جاری، وزيران امور خارجه 
کشورهای عضو اتحاديه اروپا بيانيه ای صادر کردند که عنوان آن 

تصميم شورای اروپا در جهت تقويت روابط دوجانبه اتحاديه اروپا «
اثير تحت ت. بود» وهمکاران مديترانه ای، ارتقاء  رابطه با اسرائيل 

رياست فرانسه بر اتحاديه اروپا، اصل ارتقای روابط با اسرائيل 
پاريس تصميم داشت که اين تدبير را پيش از برگزاری . پذيرفته شد

نشست سران کشورهای پيرامون مديترانه به تصويب برساند، اما در 
برابر خشم برخی از رژيم های عربی از جمله مصر عقب نشينی کرد 

ی چرخش در سياست خارجی فرانسه، لوموند بررس«به مقاله (
  .مراجعه کنيد) 2008ديپلماتيک، ژوئن 

نخستين نسخه . برای تصويب اين متن بحث های زيادی در گرفت
پيشنهادی فرانسه که  به اسرائيل امتياز می داد با خود داری برخی 

را » متعادل تری«شرکای اروپائی از جمله بريتانيا و بلژيک که متن 
اين امر وقتی جالب تر است اگر بياد . ر بودند، روبرو شدخواستا

  .بياوريم که چند سال پيش فرانسه به طرفداری از اعراب متهم بود
اشاره شود که اين متن درست روزی به تصويب رسيد که ريچارد 
فالک، کارشناس سازمان ملل متحد در مورد حقوق انسانی در 

معيارهای رسمی در مورد «سرزمين های فلسطينی خواهان برقراری 
اهالی غير نظامی بود که بصورت دسته جمعی » مسئوليت حفاظت«

توسط سياستی تنبيه می شوند که از مصاديق جنايت عليه بشريت 
بنظر می رسد که ماموريت « او در همين راستا می افزايد . »است

ديوان کيفری بين المللی است که درباره اوضاع بررسی و مشخص 
ا رهبران اسرائيلی و فرماندهان نظامی مسئول محاصره غزه کند که آي

بايد پس از اتهام بخاطر نقض قوانين کيفری بين المللی مورد تعقيب 
  .»قرار گيرند

سرانجام، در متنی که اتحاديه اروپا گذراند، به سياست مجاورت اروپا 
با مراکش، تونس و تقريبا همه دولت های عرب اشاره شده  که کامال 

 را که برای اروپا 9ی است ولی به اتکای آن توانستند بند صور
اين بند  بر اراده شورای اروپا بر . اساسی بود به تصويب برسانند

البته بر اين امر تاکيد شده که اين . ارتقای روابط با اسرائيل تکيه دارد
عملی شود که حل کشمکش » مناقع مشترک ما«ارتقا بايد با مالحظه 

 .ن بر پايه همزيستی دو دولت را نيز در بر می گيردفلسطي-اسرائيل
در يک ضميمه مفصل، خطوط راهبردی برای تحکيم ساختار  گفتگوی 

  .سياسی با اسرائيل تشريح شده است
ابتدا برگزاری مرتب نشست های ميان سران دولت ها و حکومت های 

ن پيش از اين، چني. اتحاديه اروپا و اسرائيل در نظر گرفته شده است
امتيازی تنها به دولت های بزرگ نظير چين، روسيه، هند و غيره 

نخستين اجالس قرار است در دوره رياست . اختصاص داشت
يادآوری شود که  بنا بر . جمهوری چک بر اتحاديه اروپا برگزار شود
اين کشور نه از سياست «گفته يک کارمند عالی رتبه در بروکسل، 

  .» حزب ليکود دفاع می کندحکومت اسرائيل بلکه از سياست
در وهله دوم، برقراری مرتب، دست کم سه بار در سال، نشست ميان 
وزيران امور خارجه پيش بينی شده است که البته مطلب تازه ای 

چنين نشست هائی در .  نيست چرا که هم اکنون هم عمال وجود دارد
  .زمينه های ديگر نيز برگزار خواهند شد

ن وزارت امور خارجه اسرائيل برای شرکت دعوت مرتب از مسئوال
. در کميته سياست و امنيت اتحاديه اروپا بخشی از اين برنامه است

همچنين دعوت منظم تر از کارشناسان اسرائيلی در کميته هائی که از 
جمله در مورد صلح، حقوق انسانی، مبارزه با تروريسم و جنايت های 

.  برنامه گنجانده شده استسازمان يافته و غيره کار می کنند، در
  :ديگر تدبيرهای اتخاذ شده عبارتند از

برگزاری مشاوره های غير رسمی گسترده تر درباره مسائل 
  .استراتژيکی

تشديد و افزايش تبادل نظر بر روی نکات مشخص، بويژه حقوق بشر 
  .و يهود ستيزی

تشويق اسرائيل به پيوستن به سياست خارجی و امنيتی مشترک 
  .ه اروپااتحادي

ايجاد امکان همکاری در محل در چارچوب سياست های امنيتی و دفاعی 
در اين راستا، کارشناسان اسرائيل امکان خواهند داشت که در . مشترک

  .ماموريت های خارجی اتحاديه اروپا در آفريقا و نقاط ديگر شرکت کنند
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 از آنجا که اسرائيل نمی تواند در گروه آسيای سازمان ملل متحد
شرکت کند، اتحاديه اروپا تالش خواهد کرد که اين کشور را در 

جای دهد که  ) WEOG(» گروه اروپای غربی و گروه های ديگر«
اين امر به اسرائيل اجازه . يکی از درخواست های قديمی اسرائيل بود

خواهد داد که در نهاد های گوناگون و از جمله شورای امنيت انتخاب 
  .شود

  .يان پارلمان اروپا و مجلس اسرائيلافزايش گفتگو م
تشکيالت خودگردان فلسطين و دولت مصر ازاين تصميمات اتحاديه 

  .اروپا بشدت انتقاد کردند
اتحاديه «با عنوان )  دسامبر9شماره (در يک مقاله روزنامه هآرتص 

اروپا به رغم اعمال فشار عرب ها، ارتقای روابط با اسرائيل را 
ويد گزارش می دهد که يک هفته پيش از آن، ، باراک دا»تصويب کرد

تزيپی ليونی وزير امورخارجه اسرائيل،  برای اعمال نفوذ در ميان «
وزير خارجه (وزيران امورخارجه و در راس آن ها برنار کوشنر 

در نيمه های نشست، خانم ليونی از . به بروکسل رفته بود) فرانسه
د تا وی با کوشنر بقيه وزيران می خواهد که سالن را ترک کنن

آنان در طول اين گفتگو توافق می . گفتگوی خصوصی داشته باشد
) اسرائيل و مذاکرات صلح-ميان ارتقای روابط اتحاديه اروپا(کنند که 

وجود نداشته باشد، اما اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه » ارتباطی«هيچ 
راه حل جداگانه ای  خواهان ادامه مذاکرات صلح در مورد يافتن  

  .»نهائی شوند
پيشرفت «اگر چه اين مقاله تا حدودی از ليونی تمجيد می کند، و از 

چرا که جلساتی اين (صحبت می کند که وجود خارجی ندارند، » هائی
مقاله اين متن  را  نشانه پيروزی ) چنين قبال نيز برگزار می شدند

تراتژيکی بويژه که ليونی از تصويب يک بيانيه اس. اسرائيل می داند
عملياتی که به موضع اتحاديه اروپا در مورد کشمکش خاورميانه 

اين متن را که توسط فرانسه تهيه شده . اشاره داشت، جلوگيری کرد
  . »پس گرفتند«بود، 

در ) و اتحاديه اروپا(شايسته يادآوری است که همه استراتژی فرانسه 
 کنند که بهبود مورد نزديکی با اسرائيل را با اين واقعيت توجيه می

رابطه به اتحاديه اروپا و نيز فرانسه امکان خواهد داد که بر سياست 
کافی است به رخدادهای غزه، گسترش ساختمان . اسرائيل اثر بگذارند

نگاه کنيم، تا به * شهرک های استعماری، پوگروم های ضد عرب
  .ميزان موفقيت اين استراتژی پی ببريم

اين .  مهمی در پارلمان اروپا مواجه شددر مقابل، اسرائيل با شکست
امتناع پارلمان اروپا اثرات مشخصی بر روی شماری از طرح های 

به عنوان کنايه يادآوری کنيم که اين بار، دو . همکاری خواهد داشت
از يک سو، اعمال فشار برخی . عامل موجب رای منفی پارلمان شد

رائيل که موجب کشورهای عرب و از سوی ديگر تکبر و فشارهای اس
  .کالفه شدن گروهی از نمايندگان پارلمان اروپا شد

---------  
يک واژه روسی است که : Pogrom, Pogrome پوگروم* 
به ستيزه جوئی خشن همراه با قتل و .معنی می دهد» نابودی کامل«

در اين . آزار به يهوديان در اوايل قرن گذشته در روسيه  اطالق ميشد
 .همراه با قتل را تداعی می کندمتن آزار شديد و 

  .2008لوموند ديپلماتيک، ده دسامبر              

…………………………………... 

  تاثير بحران جهانی سرمايه داریبخشی از 
  بر اقتصاد ايران

دولت ايران قصد دارد به منظور جلوگيری از ورشکستگی کامل 
ه ب.  ميليارد دالر به آنها اختصاص دهد 300بعضی از صنايع، 

گزارش روزنامه کارگزاران که در جناح رفسنجانی است علی صالح 
آبادی رئيس بازار سهام تهران از احمدی نژاد خواسته است تا با 
دخالت فعال دولت از اين ورشکستگی کامل اين بخش ها جلوگيری 

که شاخص هر سهم در بازار ) اکس .آی . پی . ای . تی .( کند 
 واحد سقوط 8700 به 11000ه از سهام تهران است در ظرف دوما

 ميليارد 300ارزش کل سهام در بازار بورس ايران . کرده است 
اين سهام شامل فلزات ، محصوالت پتروشيمی ، مواد . دالر است 

به دنبال سقوط قيمت فلزات . ساختمانی اتوموبيل و نفت و گاز می باشد 
  .ت سقوط کردنددر جهان اين کاال ها در بازار سهام ايران نيز به شد

…………………………………… 

 درگذشت هارولد پينتر، 
 نمايشنامه نويس برجسته معاصر

نويس، کارگردان و هنرپيشه بريتانيايی که در  هارولد پينتر، نمايشنامه
 سالگی ٧٨ جايزه نوبل ادبی را از آن خود کرده بود، در سن ٢٠٠۵سال 

بود که در سال , رسرايدا,ی  معروفيت پينتر پس از نمايشنامه. در گذشت
 .  به روی صحنه آمد١٩۶٠

.  در لندن چشم به جهان گشود١٩٣٠ اکتبر ١٠هارولد پينتر در روز 
از پرتقال به انگلستان , داپينتو,پدرش که يک خياط بود، پيش از آن با نام 

 ساله بود که دبيرستان را به پايان رسانيد و ١٧پينتر . مهاجرت کرده بود
نرهای دراماتيک لندن، که يکی از برجسته ترين ی ه سپس در دانشکده

اما پس از چند ترم . های هنرپيشگی است، به تحصيل پرداخت آموزشگاه
ی تحصيل سرباز زد و حتا از رفتن به خدمت سربازی نيز  از ادامه

 .خودداری کرد
 بيست ساله بود که به يک گروه نمايشی معروف پيوست که شکسپير را 

سه سال پس از آن به انگلستان . های غربی ايرلند برد های کرانه به آبادي
های  بيشتر در نقش نمايشنامه, ديويد بارون,بازگشت و آنگاه با نام 

 . گرديد شکسپير ظاهر مي
 ١٧ ساله بود به نوشتن روی آورد و در ١٣هارولدپينتر هنگامی که 

يش  ,ها کوتوله,رمان . ای از شعرهای خود را منتشر کرد سالگی مجموعه
ی خود اوست تا زمانی دراز ناتمام گذاشته  ای زندگينامه را که تا اندازه

 .  برای نخستين بار انتشار داد١٩٩٠بود، اما سرانجام آن را در سال 
ی يک  با نمايشنامه" بريستول"پينتر در يک جشنواره ی دانشجويی در 

توجه همگان را به خود جلب کرد، اما , اتاق,ای خود بنام  پرده
بود که در سال , سريدار,ی سه پرده ای  اش پس از آن نمايشنامه معروفيت
 .  اجرا گرديد١٩۶٠

ای  پس از آن بود که او در تئاتر لندن و در برادوی در نيويورک به چهره
های خود ترس را که نيروهای  پينتر در نمايشنامه. شناخته شده بدل شد

آورند، موضوع  ها پديد مي ی انسان مرموز و ناشناخته در زندگی روزمره
افزون بر آن به ارتباط و پيوندهای انسانی . اصلی کار خود قرار داد

 اجرا ١٩۵٨، که در سال ,جشن تولد,ی وی با نام  در نمايشنامه. پرداخت
و آنگاه در . گرديد، ترس و تهديد نيروهای سياه و مرموز درهم آميختند

ترين مردم روزگار را به روی  زندگی بی پناه, فريب خورده,نمايشنامه ی 
 .صحنه آورد

آنهايی که به خانه "ی  هارولد پينتر پس از موفقيت بزرگش در نمايشنامه
 .  ديگر هيچ کار خالقی برای تئاتر انجام نداد١٩۶۵در سال " بازمی گردند

، سکوت خود را ,سکوت,و نيز , منظره,های  پس از آن اما، با نمايشنامه
ای را در آفرينش هنری با موضوعات نوتری  ی تازه شکست و مرحله

 يکبار ديگر به ١٩٧۵در سال , ناکجاآباد,وی با نمايشنامه . آغاز کرد
 . ، اما در سطحی باالتر، بازگشت,سريدار,موضوع 

از منتقدان جنگ آمريکا در عراق و افغانستان بودپينتر زبان را نيز 
قرار داد که در آن , ايمپارتی ت,ی کوتاه ديگرش به نام  موضوع نمايشنامه

کند، در يک مجلس  ی غربی او را پشتيبانی مي کسی که يک خودکامه
عيش و نوش به پايکوبی و ميخوارگی سرگرم است، در حاليکه در 

  .های زيادی برجای می گذارد بيرون، تهاجم به مردم کشته
  در لندن اجرا گرديد، ١٩٩٣را، که در سال , مون اليت,ی  نمايشنامه

 در آلمان به روی صحنه ١٩٩۵کارگردان آلمانی در سال , ر تسادکپت,
او با برگردان , خاکستر به خاکستر,ی  آورد و در هامبورگ نيز نمايشنامه

اين نمايشنامه، داستان زوجی را بازگو می کند که نمی . آلمانی اجرا شد
ی اين نمايشنامه را يکی از بهترين کارها. توانند با يکديگر سخن بگويند

 . اند  ارزيابی کرده پينتر
نويسی به عنوان  های خالقيت نمايشنامه هارولد پينتر همچنين در سال

کارگردان تئاتر و سينما نيز، موفق بود و گاه گاهی نيز خود نقشی را در 
ی  ی ساليهای دهه پينتر در ميانه. تئاتر و يا در برابر دوربين بازی می کرد

ها و  وی در مقاله. سنده سياسی باال برد خود را تا مرحله ی يک نوي٨٠
وزير وقت  نيز در شعرهايش از سياست اجتماعی مارگارت تاچر، نخست

بريتانيا، انتقاد مييکرد و بعدها عليه جنگ در خليج فارس و ماموريت 
پيمانانش در  پينتر همچنين به جنگ آمريکا و هم. ناتو در سيبری برخاست
 . نگريست نتقادی ميی ا افغانستان و عراق با ديده

 برای دفاع از نويسندگان و گزارشگران دربند و يا تحت  هارولد پينتر
را از ايالت هسن آلمان و , هرمان کستن, مدال ٢٠٠١پيگرد در سال 

    1387 دی 5  راديو آلمان  .کانون نويسندگان اين کشور دريافت کرد

………………………………………. 
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 پيام کانون مدافعان حقوق کارگر
  بيست وپنجمين نشست ساالنه زاپاتيست ها به

 
بنام تاريخ يک دروغ به ما گفته اند ، دروغ در باره شکست اميد ، 

از  (شرافت دروغ در باره شکست انسانيتدروغ در باره شکست 
  .)1996اولين بيانيه زاپاتيستها در
 سال از اولين بيانيه عمومی زاپاتيستها 12امروز با گذشت بيش از 

 زيادی  امروز انسان های.  دروغ ها آشکار شده است بسياری از
در سرتاسر جهان همراه با شما برای آزادی وصلح وداشتن يک 

امروز دروغگوئی سرمايه . زندگی شرافتمندانه مبارزه ميکنند 
 برای بسياری از مردم جهان  داری جهانی ونظام سرمايه داری

 سر مايه دو دهه پيش تئو ريسين های نظلم.روشن شده است 
 گمان ميکردند که توانسته اند با زرق وبرق دادن به تئوری  داری

های خود و بافريب مردم جهان که ديگر نظامی بهتر از سرمايه 
و صحبت از نظم نوين . داری نيست ، تمام جهان را تسخير کنند 

اما اکنون آنچنان در .جهانی به رهبری سر مايه داری ميکردند 
نگ های ويرانگر در گير شده اند ، که بحران خودساخته وج

سرمايه داری .خودشان به راحتی اميد خالصی از آن را ندارند 
 ودست به   ميشود بحران زده هر روز با مشکالت جديدی مواجه

جنگهای ويرانگر جديدی ميزند که مردم دور ترين سرزمينهارا دربر 
د بر اين نظام ميخواهد باراه اندازی جنگ های متعد.ميگيرد 

 تاآنکه بتواند از کارگران وزحمت  مشکالت خود سرپوش بگذارد
نظلم جهانی .  به شديد ترين وجه بهره کشی کند کشان جهان

ميخواهد با افزايش پليس وارتش کامال مسلح بر سرتاسر جهان 
. مسلط شود وسرمايه های خود را بر سراسر جهان گسترش دهد 

کند وبر سرمايه های خود تااز کارگران وزحمت کشان بهره کشی 
تا نيروی کاررا له کرده وازتمام رمق ان برای طمع سيری .بيافزايد 

نظام سر مايه داری جهانی وهمراه با آن .ناپذير خود سود ببرد 
سرمايه داری بومی تمام تالش خودرا ميکند تا زمينه امن برای 

ين در ا.غارت وچپاول نيروی کار وبهره کشی از آن را فراهم کند 
 مانع غارت وبهره کشی آسان  زمينه نيروهائی همانند زاپاتيستها

هرچند ممکن است به مالحظاتی نيروهای .  هستند برای اين نظام
سرکوب گر مجبور باشند برای مدتی خشم خودرا فروببرند ، اما 

 وباتمام توان تالش خواهند کرد از  مسلماا آرام نخواهند گرفت
ف مبارزين وبيهوده نشان دادن طريق ايجاد تفرقه در صفو

اما . مبارزاتشان برای مدتی جلو گسترش مبارزات را بگيرند 
هوشياری مبارزان بايد آن چنان باشد که تمام دسيسه های آن هارا 

  .خنثی کند 
ما در اين منطقه خشم وغضب سر مايه داری را در جنگ ولشکر 

ران ايران کارگ. کشی وتقويت نظام های ديکتاتوری شا هد هستيم 
 دهه است که برای رهائی از ستم سرمايه داری مبارزه 5بيش از 

مستمری را در پيش گرفته اند ودراين مسير با قتل عام های دسته 
نظام سرمايه . جمعی وزندانها وشکنجه های مستمر مواجه بوده اند 

داری تالش ميکند تا منطقه خاورميانه را که ازاهميت استراتژيکی 
ردار است همواره در حالت جنگی نگه دارد تا نيروهای زيادی برخو

ارتجاعی به راحتی برای سرکوب کارگران وزحمتکشان توجيه کافی 
داشته باشند و نيروهای کار مطيع وسر به راهی را برای بهره کشی 

  سرمايه داران آماده نگه دارند 
به گمان ما همبستگی کارگران وزحمتکشان در سراسر جهان، يعنی 

 نکه تنها نيروی کار برای فروش دارند ، ميتواند اين نظام غير آنا
تا چشم بر سفره خالی . انسانی را وادار به عقب نشينی نمايد 

    انسانهای ديگر نداشته باشد
ما ازاين سوی دنيا جشن بيست و پنجمين سالگرد پايه گذاری جنبش 

جهان شمارا تبريک ميگوييم واميدواريم همبستگی کارگران سراسر 
با شما مبارزان راه آزادی بتواند آيندهای روشن تر را برای انسان 
ها رقم رند انسان هائی که اسير چنگال نظام سرمايه داری جهانی 

  هستند 
 پيروز باد وحدت زحمتکشان وکارگران جهان

 کانون مدافعان حقوق کارگر
17/12/2008ايرا ن   

…………………………………… 
  

 اسرائيلی "شنبه صلح"عروسی فلسطينی و
 ياسمين ظواهرای که قراربود 2008 دسامبر26روز جمعه  :نگریشرو

طی چند روز بعد عروس شود، با لباس عروسی و همراه داماد، برای 
اعتراض به ديوار آپارتايد در ساحل غربی تالش کرد از پست نگبهانی 

در همان . اسرائيلی ها گذر کند که نگهبانان اسرائيلی او را متوقف کردند
ن فلسطينی به همين منظور با لباس بابانوئل در کنار پست روز فعاال

هدف اين شيوه اعتراض جلب آرا و افکار عمومی به . نگهبانی ظاهرشدند
 دسامبر 28يک روز بعد شنبه . ستمی است که بر مردم فلسطين می رود

 1000هواپيماها و هلی کوپترهای اسرائيل به غزه حمله کردند و حدود 
, شابات شالوم,شنبه در سنت يهودی ها .  گذاشتندکشته وزخمی برجای

يعنی شنبه صلح خوانده ميشود و فعاليت در اين روز حرام به حساب می 
اماآشکارا به نظر می آيد از نظر دولت اسرائيل که اشغال و توسعه . آيد

طلبی را با آيات تورات توجيه ميکند، فعاليت جنايی در اين روز صواب 
 ...  افکارعمومیو همچنين فريب.دارد

ازاين رو به گزارش خبرگزاری ها تزيپی ليونی وزيرامورخارجه يک 
گروه ويژه رامامور کرده تا در سطح جهانی برای توجيه و جلب توافق 
افکارعمومی نسبت به تهاجم اخيراقدام کنند و بسياری از رسانه هانيز 

لسطينی ها در خبر تهاجم سبعانه را که در نيم قرن اخير رکورد کشتار از ف
اسرائيل ,:عرض يک روز را شکست به اين صورت منعکس کردند

و اخبار مربوط به کشتارها ی فجيع را در , مواضع حماس را بمباران کرد
 . درون مقاله ها پنهان کردند

حمله اسرائيل روی ساختارهای دولتی حماس متمرکز بود، ولی کاتيا 
هم هستند و پزشکان شمار آدلرنوشت هرجا حماس فعاليت ميکند، مردم 

بعالوه . تلفات شهروندان غيرنظامی را يک سوم کل تلفات ذکر کرده اند
بايد در نظر داشت بعلت محاصره طوالنی غزه و خاموشی فعاليت های 
اقتصادی ناچيزی که جريان داشت، حکومت محلی حماس جوانان معمولی 

   .پليس استخدام ميکندرا تا آنجا که ممکن است درساختارهای دولتی از جمله 
کاتيا آدلر گزارشگر بی بی سی در اورشليم، جلب آرای مردم در انتخابات 
فوريه را به عنوان انگيزه مهم دولت اولمرت در اقدام به اين کشتار 

 . آدلرنوشت مردم اسرائيل از اقدام دولت خود راضی اند. ذکرکرد
ر فلسطينی به و گاردين گزارش داد خانم حنان اشراوی فعال سکوال

زيرا حاال حماس در . الجزيره گفت اين حمالت به نفع حماس تمام ميشود
 .چشم مردم فلسطين، قربانی تجاوز و ستم اسرائيلی به شمار می آيد
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  !محسن حکيمی آزاد بايد گردد

 دسامبر 23 - 1387کانون نويسندگان ايران، ديروز سوم دی ماه 
، با انتشار اطالعيه خبر داده است که محسن حکيمی، نويسنده و 2008

مترجم، عضو علی البدل هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران و فعال 
جنبش کارگری توسط مامورين اطالعاتی حکومت اسالمی دستگير شده 

  :در اين اطالعيه آمده است. است
انون نويسندگان ايران، شامگاه به قرار اطالع محسن حکيمی، عضو ک«

ماه هنگامی که برای ديدار يکی از دوستان خانوادگی خود به  دوم دی 
رود از سوی مامورانی که برای بازرسی به آن محل رفته  منزل او می 

اين بازداشت در شرايطی انجام گرفته است که از . شود بودند بازداشت می 
اشته و نه اتهامی بر ضد او اقامه ای عليه او وجود د پيش نه هيچ پرونده

  . شده است
کند و  کانون نويسندگان ايران اين بازداشت خودسرانه را محکوم می

  ».قيد و شرط محسن حکيمی است خواهان آزادی فوری و بی 
، هم صدا با کانون نويسندگان ايران، )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 

ی کند و خواهان آزادی فوری بازداشت محسن حکيمی را شديدا محکوم م
  .و بی قيد و شرط وی است
، از همه نهادها و تشکل های )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 

نويسندگان و روزنامه نگاران، سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر 
درخواست می کند که از هر طريق ممکن اين سياست های ضدانسانی 

 برای آزادی محسن حکيمی و هم چنين حکومت اسالمی را محکوم کنند و
آزادی افشين شمس، منصور اسانلو، محمدصديق کبودند، فرزاد کمانگر و 
  .همه زندانيان سياسی اقدامات عاجلی را در سطح بين المللی به کار گيرند

  )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 
 2008 دسامبر 24 - 1387چهارم دی 
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