
  !گرامی باد اول ماه مه ، روز همبستگی جهانی کارگران 
  

فرا رسيدن اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران را به زنان و 
مردانی که به اردوی کار و زحمت تعلق دارند، تبریک  و شاد باش 
می گوئيم و به عزم استوار و پایدارشان در مبارزه عليه اردوی تاریک 

  .ر طبقاتی سرمایه درود می فرستيماندیشی، ستم و استثما
اول ماه مه امسال در شرایطی فرا می رسد که نئو ليبراليسم 

حرکت . بخش غالب جهان را تحت سيطره خود در آورده است
سرمایه آنجا که قهر اقتصادی کارآئی ندارد با قهر فرا اقتصادی و 

سوسيال . جنگ، موانع  ورود خود را در هم شکسته است
آن ، سنگر به سنگر در برابر " رفاه اجتماعی"  برنامه دموکراسی و

نئوليبراليسم عقب نشسته و تعرض به دستآوردهای اجتماعی که 
محصول ده ها سال مبارزه محرومان جامعه بوده، به طور لجام 
. گسيخته در دستور دولت های سرمایه قرار گرفته است
ی کشورهای بلوک شوروی سابق یکی پس از دیگری به اردو

سرمایه پيوسته اند و شرایط داخلی خود را متناسب با دستورات 
ظاهرًا به قول مارگارت تاچر در برابر . نئوليبراليسم آماده  می سازند

رسيده " پایان تاریخ"و بشریت به " بدیلی وجود ندارد" ليبراليسم 
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  !ی جنگ عراق و شکست سياست يک جانبه گر
                                                                     

تقی روزبه                     t.roozbe@freenet.de 
 
این روزها خطر تبدیل شدن جنگ عراق به یک ویتنام جدید یا اگر 

، مورد اذعان بسياری از "انتفاضه عراقی" ترگفته باشيم دقيق
مفسران و صاحب نظران جهانی حتی درميان خود نظریه پردازان و 

  . سياستمداران صاحب نام ایاالت متحده قرارگرفته است
وقتی نزدیک به یک سال پيش رئيس جمهوری آمریکا اندک زمانی 

ل پيکر حضور پس از فتح آسان عراق، درعرشه یک  ناوجنگی غو
بهم رسانيد و تعجيل مندانه  پایان جنگ را اعالم داشت، هرگز فکر 
نمی کرد که ده ماه بعد وزیر امورخارجه اش ناچارگردد به سناتور 

 که خطرویتناميزه شده بحران درعراق را گوشزد می -ادوارد کندی
 خاطرنشان سازد که مواظب سخنانش باشد و دراظهار -کرد

  !. ک کشور درحال جنگ را فراموش نکندنظرخود مصالح  ی
اکنون پس ازگذشت تنها یک سال از ورود ظفرمند لشکریان آمریکا 

آزاد و "ومتحدینش به عراق رؤیای شيرین دست یابی به عراقی
بعنوان الگوی رشک برانگيز سایر ملل منطقه، بدل به " دمکراتيک

 عنوان یک الگوئی که قرار بود به. کابوس باتالق و ناکامی می شود
 نظامی -حکومت طرازنوین، کارگزار کارتل ها و شرکت های نفتی

آمریکا درمنطقه و بعنوان پيش درآمد خاورميانه جدید درعصرکنونی 
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  الميه اتحاد چپ کارگری ايران به مناسبت روز کارگراع
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   !بشتابيم روزجهانى آارگر ،  به استقبال اول ماه مه 

  
    لنگرودی امير جواهری            

  3در صفحه                                                      
  -------------------------------------------------------  
 

  
   

  اخراج پناهندگان افغانی از ايران ،     
   !  اخراج از جهنمی به جهنم ديگر      

  
  10 صفحه          علی یوسفی             

  -----------------------------------------------------  
  
   !برداری شد از لوح يادبود قربانيان ميکونوس پرده  

  9 در صفحه                            
   ---------------- -------------------------------  
  
      و فعاليتها   جلسات،  اخبار     

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

 گزارشی از استثمار   
     در کارگر  دختران

 آارگاههای توليدی
 7صفحه  
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ميخواهد تجربه" تجمع پاريس "آيا 
  !؟ را تکرار کند" همايش برلين "

  = و آخر  قسمت چهارم=            
  8  صفحه                      آرش کمانگر 
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کارگر راه برگی تک  
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تعرض به سطح زندگی مردم و اجرای نئوليبراليسم اما با 
تمکين و تسليم اردوی کار و زحمت و بشریت ترقی خواه 
توام نبوده و موجی از مقاومت را در چهار گوشه جهان از 
سياتل تا جنوا، از نيویورک تا پاریس، از دهلی تا پورتو الگره 

  .برابر حمالت نئوليبراليستی بر انگيخته استدر ... 
شکل گيری جنبش های ضد سرمایه داری، ضد جهانی 
شدن به روایت نئوليبرالی، فوروم های اجتماعی  نشان 
ميدهند که بانوی آهنين سرمایه آرزوی خود را به جای 
واقعيت نشانده است و درست منطق خود سرمایه است 

 سرمایه را فراهم می که زمينه های مقاومت در برابر
  .سازد

تعرض نئوليبرالی در کشور ما به شکل ابتر و کژدیسه و به 
شيوه وحشيانه و در کمال بدوی گرِی  خود به پيش رفته 

 –تغيير مالکيت واحدهای توليدی و اموال عمومی . است
دولتی نه تنها به سمت بخش خصوصی نبوده بلکه غالبًا به 

 آن به طبقه سياسی یعنی ثمن بخس و به شکل غارتگرانه
. آقا زاده ها، بنياد ها و پایوران حکومتی بخشيده شده است

این تغيير مالکيت به لحاظ حقوقی تاثيرات بسيار مخربی بر 
رکورد و تعطيلی . روابط کار و سرمایه بر جای نهاده است

واحدهای توليدی تنها یکی از نتایح مخرب این شيوه از 
  .محسوب می شودخصوصی سازی در کشور ما 

عدم اختصاص اعتبار به واحدهای توليدی، عدم نوسازی 
وسایل توليد، ورود بی رویه کاالهای  مشابه توليدات 

، کارخانه ها و واحدهای توليدی کشور را یکی ... داخلی
اگر در بم  بر اثر . ازپس از دیگری دچار بحران  ساخته است

و رفته اند، بر  هزار انسان به کام مرگ فر50زلزله طبيعی 
اثر اجرای سياست های تعدیل اقتصادی فقط در بخش 

 هزار کارگر به خاک 500خدمات نساجی کشور ما، بيش از 
تاثيرات زیانبار اجرای سياست . سياه نشانده شده است

تعدیل اقتصادی فقط به رکود  و تعطيلی واحدهای 
اقتصادی منحصر نمی گردد، بلکه عالوه بر آن دامن 

رار دادهای کار، نظام حمایتی بيمه ها، تامين سيستم ق
را هم در بر می گيرد و همه ... اجتماعی، دستمزدها

دستآوردهای تاکنونی بخش کارگری را یکی پس از دیگری 
  .در هم می شکند

جنبش کارگری کشور ما هم در برابر این تهاجم غير انسانی 
م قوا از و مهار گسيخته، نه تنها زانو نزده است  بلکه با تما

می توان بر ضعف ها و . خود مقاومت نشان داده است
نارسایی ها و کمبودهای این مبارزه بحث کرد و آنها را خاطر 
نشان ساخت، اما در باره نقش مقاومت و دفاع از موجودیت 

در کشور ما . جنبش کارگری تردیدی نمی توان روا داشت
نونی به جنبش کارگری نه تنها مبارزات خود را از سطح قا

سطح فراقانونی ازتقاء داده، بلکه از محدوده واحدهای 
بع عالوه . توليدی به خارج از آن انکشاف بخشيده است

اکنون چند سال است  که همه گردان های جنبش کارگری 
دست به ... نظير معلمان ، پرستاران، بازنشستگان، بيکاران 

 کارگری جنبش. مبارزه می زنند و وارد ميدان نبرد شده اند
اما کماکان از شبکه های ارتباطی بين بخش های  مختلف 
خود، از اراده عمومی و سراسری و از یک تشکل مستقل از 

گسترش مبارزات فرا . دولت و احزاب محروم مانده است
قانونی، رشد دم افزون اعتراضات و اعتصابات، راهبندان و 

و تجمع  در جلوی نهادهای دولتی دست مایه اميد بخش 
مبارکی است که زمينه های شکل گيری تشکل سراسری  

این روند مساعد در کنار بحران . کارگری را نوید می دهد

هویت نهادهای کارگری رژیمو نيز فشار سازمان های بين 
المللی، در مجموع عوامل مساعدی را تشکيل می دهند که 

  .زمينه سازمانيابی کارگری را فراهم می سازند
گری در شرایط کنونی به آن نياز دارد  آنچه جنبش کار

رادیکاليزه کردن اشکال مبارزه نيست، سازماندهی 
ساختارهای ميانجی و ارتباطی است که همه بخش های 

وارد " پرومته" آنگاه که. جنبش کارگری را به هم متصل کند
ميدان شود، اشکال مناسب مبارزه خود را سازمان می 

 جالب توجهی از همبستگی هم اکنون ابتکار و اشکال. دهد
در ميان کارگران متولد شده که طليعه نوید بخشی است 
که در امتداد و ارتقاء خود می تواند پایه های تشکل 

جنبش چپ ایران با . سراسری کارگران را فراهم آورد
تشریح منطق عمومی سازماندهی، با انتقال تجارب جنبش 

ر راستای کارگری سایر کشورها می تواند نقش موثری د
  .دستيابی به این هدف ایفا کند

 در شرایط کنونی سازمانيابی در مقياس سراسری، به 
اعتماد بخش های مختلف جنبش کارگری ، به اراده و 
آگاهی جنبش چپ، کارگران پيشرو و روشنفکران مدافع 

  .طبقه کارگر بستگی  دارد
  

  )راه کارگر(  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
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  با ما ارتباط بگيريد      
  

  سر دبير تک برگی 
                               
 arash.k@rahekargar.net       
  

    روابط عمومی سازمان
                                        

netr.public@rahekarga 
  

49 -40 -6777819     تلفن عمومي سازمان   
  

33-1-43455804    شماره فاکس سازمان     
    

  سايت راديو برابری 
 
     www.radiobarabari.net  

  اه کارگر سايت ر  
 
                www.rahekargar.net 
 

  سايت اتحاد چپ کارگری
                                                   
 www.etehadchap.com    
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   دولتى   امسال نيز آارگران ايران به نمايش      
  ! وبه آن نه ميگويندخانه آارگرپشت آرده       

 
 com.amir_l@hotmail      اميرجواهرى لنگرودى

 
اين ،   رژيم جمهورى اسالمى ايران همه قول وقرارها رادرهم ميريزد

دولت ضدآارگرى ،نظام نشان ازهيچ رويكرد انسانى نبرده است
ه شده جهانى رادرهم اسالمى ايران همه ميثاق هاى شناخت

ميريزد تاهمچنان خودرادرتمامى عرصه ها استثنايى قلمداد 
درواقع امرهم اين نظام ازروزاول حكومتگرى خوداستثنايى ،نمايد

بوده است ومانيزاورابه همين صفت ميشناختيم، رژيمى استثنايى 
 !!درآل عالم امكان

روزجشن  83 رديبهشت 11رابرب2004  شنبه اول ماه مهال امس
  تشمين سال موجودي118 كه استبستگى جهانى آارگرانهم

 توسط مقامات ، درايران.درسراسرجهان جشن گرفته ميشود
آپرپل به مثابه 30استاندارى تهران اين جشن جهانى به روزجمعه 

مخبرالدوله (ولتى ودرمساحتى محدودبين دوميداننمايشى د
 . سران خانه آارگربرگزارميگردد زيرپوشش))تابهارستان

مى بايك تيردونشان ميزند، هم الن ترتيب جمهورى اس   بدي
صرفنظرازاينكه جدول تقويمى سال تغييرآند _ارديبهشت را11سنت
سود ميبرد تاروزشنبه زنده مى دارد، هم ازتعطيلى روزجمعه _يا نه

اين خودازجمله !را تعطيل نكنند)وزجهانى آارگرر( 2004اول مه
زآارى ونپرداختن استثنائات است آه براى تعطيل نكردن يك رو

حقوق به آارگران به مثابه روزى تعطيل، روزجمعه به نام روزجهانى 
آه روز تعطيل همه آارورزان وعموم مردم )ارديبهشت11(آارگران

راروزتعطيل آارگران )اول مه(ايران است رابرگزيده اندتاروزشنبه
آپريل رادرهمسويى با آارگران جهان، بدل 30ننامند، بلكه روزجمعه

 آنترل دلخواه خود به پا دارندتااوال تعطيلى اين  مايشى درگردشبه ن
رسمى اعالم ندارند دوما آارگران راازاعالم حضوردرجبهه  را روز

همبستگى جهانى بازدارند سوما با نمايشى دولتى وآنترل شده 
با اياديشان، همچون گذشته خودرا ملتمسانه ورياآارانه 

ايند ياچون امام شان خمينى جانبدارزحمتكشان وآارگران قلمدادنم
 يكروزبه آارگران شايد به  اختصاص»:با اشك تمساح اعالم دارند

لحاظ تشريفات وتعظيم باشد واال،هرروز، روزآارگرى وآارگران 
« بلكه عالم ازآاروآارگر تشكيل شده وخدانيز مبداآاراست،هست

 )58پيام خمينى به مناسبت روزآارگرسال(
استاندارى »: ميدهد ايلناگزارش_رى آارايران    دراين زمينه خبرگزا

تهران درپاسخ به اداره آل سياسى وزارت آشوروآمسيون 
قانون احزاب، بادرخواست آارگران جهت برگزارى راهپيمايى 10ماده

همچنين زمان برگزارى اين .درروزجهانى آارگرموافقت آرده است
آرده ارديبهشت ماه تعيين 11صبح روزجمعه11تا9مراسم راازساعت

اين استاندارى، مراقبت ازمراسم وتهيه »:ايلنا مى افزايد«،است
طرح ترافيكى وامنيتى اين روزرا برعهده نيروى انتظامى گذاشته 

استاندارى تهران، مسئولين خانه آارگررا متعهد به حفظ ،است 
 درراهپيمايى روزجهانى نموده وازخانه آارگردرخواست  نظم وآرامش

هنگى باارگان هاى مسئول، جزئيات آرده است تا ضمن هما
برگزارى اين مراسم از قبيل متن شعارها وسخنرانان رامعرفى 

واين همه )83 فروردين 29ايلنا،_خبرگزارى آارايران(«! آند ومشخص
  درشرايطى ايست آه تشكيالت مرآزى خانه آارگرازمدتهاپيش

وازدل نشست وبرخاست هاى چندى با وزراومقامات دولتى، برنامه 
اعالم داشته 83ارديبشت 12ارديبهشت تا5هفته آارگرراازشنبه 

درمحل تشكيالت مرآزى نحوه »:بازدراين زمينه ايلنا مينويسد.است
دراين نشست آه با حضور .  شد  هفته آارگرمشخص....برگزارى 

 عالى آار، اداره  نمايندگان وزارت صنايع ومعادن، موسسه آموزش
رت تعاون، آانون عالى شوراهاى آل تربيت بدنى استان تهران، وزا

هفته آارگرتشكيل ....اسالمى آاروگروه ديگرى از مسوالن دخيل 
خبرگزارى («0وعناوين روزهاى هفته آارگرتعيين شده است

ومن براى محدوديت گفتارم تنها به سه )82اسفند17ايلنا،_آارايران
قراراست روزشنبه ، روزازاين برنامه آميك اشاره ميكنم

روزآارگران وتجديدميثاق باواليت وحمايت » آه آنرا83ارديبهشت5
و   امامبا حضورآارگران درمرقد گذاشته اند ازآرمانهاى حضرت امام

 به نام روزآارگران ونمازجمعه وگراميداشت ، جمعه ،روز...
همه همگانى وهمچنين حضوری روزآارگر،آه طى آن برگزارى دو

 ،  مراسم جمعه را شاهدگرديم، شنبهآارگران شهرستانى در
آارگران بامقام  ، طى آن روز..... روزآارگران وپيوند فرهنگى و

همان («. ديدارخواهندداشتدرمحل جماران)خامنه اى(رهبرى
درآخرين جلسه »: داد  يادآورگردم، ديگربارايلناگزارش)ماخذ

دبيرآل خانه )عليرضا محجوب(هماهنگى هفته آارگربه رياست
 وزارتخانه رآه اين باربا حضورنمايندگانى ازآارگ

آارواموراجتماعى،تعاون وصنايع ومعادن، فرهنگسراى آار،سازمان 
تبليغات اسالمى،سازمان تامين اجتماعى وسازمان تربيت بدنى 

درمحل تشكيالت مرآزى خانه آارگربرگزارشد،براى هرچه 
ر خبرگزارى آا)«،بهترمراسم روزجهانى آارگربه توافق رسيدند

    بدين ترتيب همه بازى نمايشى اين  )83فروردين29ايلنا،_ايران
وايادى آنان )عليرضا محجوب( وازجانب آارگزاران خانه آارگر روزازپيش

  مشخص)حسن صادقى(آانون عالى شوراهاى اسالمى
سازمان 11تا9بين ساعت  را معلوم شد چرا تجمع روزجمعه،گرديد

 هاى شرآت   ضمن به خدمت گرفتن اتوبوسداده اند، براى اينكه
واحدوحمل آارگران به خط شده به طرف دانشگاه يك ساعت بعد، 

صحن نمازجمعه رابسترتبليغات جنون آساى حكومتى 
نمايندوآارگران گسيل داده شده به آن محل راطرفدارحكومت نشان 

باتوافق آارگزاران خانه آارگربه نام آارگر، شروع اين هفته ، دهند
به ديدارجنازه  پايان هفته را و خمينىاتجليل ازجنايتكارمرده قرن، ر

 فقر،  متحرك خامنه اى آه هردودرطول حاآميت سياه خويش
محروميت، جنگ، تجاوز، دزدى، تكدى گرى، جيب برى، آيف زنى، 

ولگردى، آوپن فروشى، آدم ربايى،خانه خرابى، طالق، فحشا، 
واره گى، رنج ومحنت خانواده ها، بزه اعتياد، بيكارى، خودآشى، آ

آارى آودآان ونوجوانان، ممنوعيت اعتصابات آارگران وتجاوزبه 
حقوق آنان،گستراندن بى عدالتى ها، حلبى آباد هاوبه آواره گى 

راازيكديگروحتى نظام  دن آودآان خيابانى آار، گوى سبقتآشان
 !بت برسانندبه نام طبقه آارگرايران به ث،پيشين پهلويهاربوده اند

  حكومتگرانى آه نه تنها هيچ نقشه وبرنامه اى براى جوابگويى به 
احتياجات وانتظارات ضايع شده آارگران وبى چيزان جامعه ماندارند 
بلكه بادخالتگرى بى معنى وتبعيت ازبرنامه نئوليبراليسم اقتصادى 
ازسرمايه دارى جهانى، آسيب شناسى اجتماعى رادرآنارشرايط 

برابر، عدم برابرى دستمزدهابادرآمدآارگران وهزينه ها، شغلى نا
عدم توازن امنيت خانوادگى، تامين اجتماعى نابرابررابه سطحى 

رسانده اندآه باآمتردوره اى از تاريخ حيات آشورمابرابرمى 
درست درچنين شرايطى استكه، آارگران رادربرابراين جانيان ،نمايند

مى براينستكه، تاسف عمو. تاريخ به سجده مى برند
اينكارراسرسپردگان دبيران خانه آارگروشوراهاى اسالمى آارگران 

به نام آارگران ورنجبران جامعه ما به انجام ميرسانند تا اين جرثومه 
هادرآنارنيروهاى خودى درمقابل دوربين هاى سيماى 

 ! معرفى گردند«عطوفت آارگران»و«تجلى گاه حمايت»الريجانى
 اعالم اعتصابات فرهنگيان    امااخباردريافتى

، آذربايجانفعاليتهادر و   تحرآات اسرآشورازيكسووزمينه برخىسر
آردستان، تهران، شمال وجنوب ايران درمراآزآارگرى ازسوى ديگر، 

زنان ومردان مزدوحقوق بگيربابرگزارى جشن ها : گواه اينستكه
  ات ، روزجهانى آارگررامستقل ازنمايش ونشستهاى ويژه خويش

فرمايشى دولتى خانه آارگرودفاترشوراى اسالمى آار، گرامى مى 
دارندتابارديگرچون سالهاى پيشين به دعوت آارگزاران نظام نه 

  !!گويند
  

**********************                   
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  ادامه از صفحه یک  

  

  ....... جنگ عراق و شکست سياست
  

                                              
گی است به معنا و پی هدف این نوشته نيز قبل ازهرچيز درن

  :آمدهای همين ناکامی
  

  جهان یک یا چند قطبی
  

درپی فروپاشی بلوک شرق، اجرای سناریوی نظم نوین جهانی که 
 تنظيم - منافع ابرقدرت ایاالت متحده-برمدار یک جهان تک قطبی

درپی . شده بود، دردستور کار دولت مداران آمریکا قرار گرفت
درکاخ سفيد،اجرای طرح فوق حاکميت محافظه کاران جدید 

واردفازتازه ای شد که جانمایه آن تغييرو تنظيم یک جانبه مناسبات 
نوین جهانی برپایه اقتداروزور و بهره گيری از دکترین جنگ 
پيشگيرانه بود که خود محصول تفوق نظامی آمریکا برسایر رقبای 
خویش ازیکسو وبحران هژمونی جاکم برجهان سرمایه دارای 

دراین سناریو جای بلوک شوروی سابق را اینک .  دیگر بودازسوی
موجودی  بنام تروریسم جهانی و شماری از دولت های نامطلوب و 

درنقشه . بازمانده ازدوران جنگ سرد به مثابه مظاهرشرپر می کرد
نومحافظه کاران، عراق بعنوان خاکریزمهمی برای پيشروی بسوی 

قه و حل نشده فلسطين و طرح خاورميانه بزرگ وحل مسائل معو
اسرائيل، ریشه کنی بينادگرائی و تروریسم و تبدیل حکام و 
دیکتاتورهای منطقه به کارگزارانی ازنوع جدید برای خدمت به 
سرمایه داری جهانی وبطورکلی مقدمه استقرارنظم نوین درمنطقه 

بااین توصيف ایجاد نظم نوین در . خاورميانه درنظرگرفته شده بود
نوان بخشی ازیک هدف و نقشه معطوف به تغيير منطقه و عراق بع

جهان بشمار رفته ویورش به آن نمی توانست بدون پی آمدهای 
ودرست بهمين دليل سرنوشت آن اعم . منطقه ای و جهانی باشد

از پيروزی ویا شکست، فقط باعوامل مربوط به  توازن قوای محلی 
وجهانی قابل توضيح نبود و سوای آن عوامل منطقه ای 

  .نيزدرسرانجام آن  دخيل بودند و هستند
یکی از کانونهای  درواقع عراق بعنوان یک کشور ثروتمندنفتی و

انباشت تضادهای منطقه ای و بين المللی پس ارفروپاشی اردوگاه 
شرق و پس ازاعمال بيش از یک دهه تحریم همه جانبه و خلع 

 عليه سالح شدن و با انباشت گسترده ای از نفرت عمومی
دیکتاتورحاکم برآن، به مثابه حلقه پيشروی از موقعيتی سخت 

آن ها بااعتقاد به . وسوسه کننده  درنزدنومحافظه کاران برخورداربود
که به ميزان خيره کننده ای ازآن -قابله گی زور و خشونت وبرتری 

 ملت - و ساختن دولت" تمدن جدید" برای انتشار -برخورداربودند
به منطقه ای نهادند،که باانباشت مسائل معوقه و طرازنوین، پای 

حل نشده تاریخی اش برای شعله ورشدن و زبانه کشيدن نيازمند 
کنارزدن دیکتاتوری و اشغال کشوربوسيله یک نيروی : دوچيز بود

دوشرطی  که محافظه کاران جدید بخوبی در برآوردنش توانا . بيگانه
 و پرداخته شده ای چون اینک این آزمون تئوری های ساخته. بودند

جنگ تمدن ها و نظم نوین جهانی است که مشغول دست و پنجه 
. نرم کردن با عوامل ناسازگارخود دریک کشورپيرامونی است

سرمایه داری عموما رازپيشروی و موفقيتش را مدیون پوشيده 
اینک باازپرده برون . نگهداشتن سرکوب و دیکتاتوری اش بوده است

ياست یک جانبه گری و جنگ پيش گيرانه است که افتادن آن،این س
شده " جنگ صليبی"بعنوان محمل انتقال تمدن نوین آغازگر یک 

فرصتی فراهم می آید تا . وگرفتارچالش های نفس گيری می شود
بشربا چهره دیگری از جهانی سازی درکشورهای پيرامونی آشنا 

  .شود
ئم و نشانه های بی تردید نقاط عطف تاریخی نمی توانند بدون عال

والبته ادعای مهمی چون . محسوس و عينی صورت پذیرند

شکست سياست یک جانبه گری باید قاعدتا با نشانه های الزم 
  :واینک آن نشانه ها. ومشهودی همراه باشد

ترکيب همزمان چندین بحران درسطوح مختلف اعم از 
چگونگی روند تحوالت داخل عراق و منطقه، شکل گيری تدریجی 

ناسبات جدید بين اروپا و آمریکا و باألخره گسترش تنش درداخل م
آمریکا وبویژه در هيئت حاکمه آن، دست بدست هم داده، نتيجه 

  :گيری فوق را مدلل می سازد
ظاهرشدن هرچه بيشتردولت ) در عراق( دروجه داخلی-الف        

آمریکا به مثابه یک نيروی اشغالگرو نه رهائی بخش،باخشونت 
يت روزافرون درواکنش به افزایش مقاومت عليه اشغال که با وسبع

ناسيوناليسم عرب و اسالم (روند نزدیک شدن سنی ها و شيعه ها
با یکدیگر هم راه شده است، بی ریشه و نمایشی از آب ) شيعی

درآمدن  تمامی نهادها ودستگاه هایی که آمریکا دریک سال 
آن ها بکارگرفت، گذشته تمامی تالش خود را برای شکل دادن 

جملگی شکست دولت آمریکا را در ساختن ساختارهای جدید 
واقعيت (برویرانه های دولت خودکامه قبلی به نمایش می گذارد

فوق را قبل از هرچيز می توان در تمرد نيروهای نظامی و امنيتی 
آموزش دیده عراقی درجبهه های جنگ و بی خاصيت و نمایشی 

اکنون آمریکا درتشابه با تجربه ). ده کردبودن دولت انتقالی  مشاه
ویتنام نه فقط با جبهه های جنگ بدون دشمن مشخص هم چون 

که درآن زن ها و کودکان و مردمان غيرنظامی و (جبهه  فلوجه
مواجه است ) معمولی  تحت بمباران های وحشيانه قرارمی گيرند

 بلکه  برسردوراهی افزایش نيرو برای حفظ موقعيت کنونی خود
براین کشور و یا خارج ساختن نيروهای خود وپذیرش شکست 

گرچه بوش گفته است آمریکا ازعراق فرار . قرارگرفته است
نخواهدکرد، واین البته با توجه به اهميت بی همتای این طعمه به 

وی هم چنين . چنگ آمده و عواقب عقب نشتن قابل فهم است
اما . قاد گرفته استعقب نشينی شماری از متحدین خود را بباد انت

معلوم نيست اگر تالش های او برای انتقال باصطالح قدرت به 
. نيروهای عراقی  باشکست مواجه شود، درآنصورت چه خواهد کرد

پارادوکس کنونی وضعيت دولت آمریکا در عراق ازآن جا ناشی می 
شود که اکنون همه چيزدرگروبرقراری امنيت توسط نيروهای این 

ون آن هيچ کمپانی و هيچ کارمند و هيج مؤتلف و کشور است و بد
هيچ دولت انتقالی یارای ماندن و پاگرفتن ندارد، و این درحاليست 
که خود ادامه اشتغال وتداوم وضعيت کنونی علت اصلی خيزش و 

بنابراین با سيکل معيوبی . انتفاضه نوع عراقی را تشکيل می دهد
ت،موجب ناامنيتی بيتشری مواجهيم که در آن اعمال نيرو برای امني

می گردد و این دقيقا همان چيزی است که باتالق عراق ناميده 
  .  می شود

ازسوی دیگر شاهدیم که درسطح منطقه حضورنيروهای آمریکا 
درعراق و سياست های هيئت حاکمه آمریکا، بيش از پيش جناح 
راست و جنگ طلب اسرائيل را به سرکوب فلسطينی ها و تالش 

ق رؤیای اسرائيل بزرگ سوق داده و با بروی صحنه آوردن برای تحق
این معضل حل نشده تاریخی،عمال تمامی مردم منطقه را دربرابر 

درهم تنيده شدن بحران عراق با بحران . دولت آمریکا قرارداده است
فلسطين و اسرائيل، خود گویای گسترده شدن جبهه مقاومت و 

  .ود می باشددشواری واشنگتن در نيل به هدف های خ
 دروجه بين المللی، ترک خوردن سياست یک جانبه -ب

گرائی درسطح جهانی بيش ارهرچيز خود را در سياست دولت 
 درپی -جدید اسپانيا مبنی برخارج کردن نيروهایش از عراق

 -شکست دولت قبلی ومتحد آمریکا در انتخابات پارلمانی اخير
 نومحافظه کاران واقعيت فوق حکایتگر شکست. بازتاب می دهد

کاخ سفيد درشکل دادن  به یک اروپای باصطالح  نوومدرن 
خروج اسپانيا . برمداراتحاد با قطب آمریکا، دربرابراروپای قدیم است

درعين حال دومينوی گسترش دامنه ائتالف را به دومينوی شکست 
هم اکنون  خروج ویا زمزمه خروج . این ائتالف  تبدیل کرده است

از مؤتلفين دولت آمریکا بگوش می رسد، که نشان شماری دیگر 
دهنده آنست که ائتالف پيشين بين المللی دولت آمریکا درعراق، 

  عالوه براین ها، رویکرد جدید . باخطرفروپاشی مواجه شده است
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ن نقش بيشتری به سازمان ملل درامورعراق  دولت آمریکا برای داد
باميد نجات خود ازمخمصه ای که درآن گرفتار شده است، گام 
تحميلی دیگری درعقب نشينی از یک جانبه گری و سياست های 

مطابق  نقشه جدید، آمریکا برآن است که . تاکنونی بشمار می رود
ارگيری ازطریق سازمان ملل، دولت موقتی را منصوب کرده و با بک

نيروهای ناتو والبته با حفظ برتری نقش دولت آمریکا، سياست 
برقراری نظم و انتقال ظاهری قدرت به یک حکومت عراقی را 

غرض آنست که همزمان مشروعيت . درزمان مقرر بعمل آورد
وحمایت بين المللی بيشتری برای این دولت دست چين شده و 

عالوه برآن یافت . ردمنصوب سرفرماندهی دولت آمریکا فراهم آو
نشدن سالح های کشتارجمعی درعراق و عدم کشف رابطه بين 
دولت صدام و حوادث یازده سپتامبر، موجب افشا شدن دروغ بافی 
های سران آمریکا و انگليس برای توجيه یورش نظامی خود به 

امری که به نوبه خود ضربه سنگينی به اتوریته . عراق گردیده است
 دوکشور و اعتبار سياست یک جانبه گری در سطح بين المللی این

  .جهانی وارد ساخته است
دروجه داخلی آمریکا، چنان که مشهود است امروزه -ج

مسأله ناکامی های پی درپی آمریکا درعراق تبدیل به مهم ترین 
مناقشه بين دوحزب عمده جمهوری خواه  و دمکرات وبروز بحران 

 و نتيجه بخش بودن حمله به تردید درتلقی مردم نسبت به درستی
کشورعراق شده است که می تواند سرنوشت انتخابات بعدی را 

بی گمان تشکيل کميسيون تحقيق وبازپرسی از مقامات . رقم بزند
کاخ سفيد درمورد بی اعتنائی  نسبت به اخبارعمليات احتمالی 

 سپتامبر وانتشار سند مربوط به آن توسط کاخ 11القاعده قبل از 
و نيز افشاگری های مقامات امنيتی دست اول آمریکا دراین سفيد 

جدیدی درميان " واترگيت"باره شکی باقی نمی گذارد که ما با 
هم اکنون نظریه پردازان حزب . هيئت حاکمه آمریکا روبروهستيم

دمکرات سياست بازگشت به چندجانبه گری با هدف اعاده و حفظ 
جانبه گری نومحافظه کاران نقش برترو هژمونيکی آمریکا بجای  یک 

را مطرح ساخته اند و وعده روزهای بهتری را به مردم آمریکا می 
جان کری وعده می دهد به محض دست یابی به قدرت . دهند

شخصا به سازمان ملل می رود و برنقش آن درتحوالت جهانی صحه 
  .می گذارد و به ترميم رابطه آمریکا با متحدنشان می پردازد

 خواهند توانست درپی -  دروصورت پيروزی-ا آن ها این که آی
شکست سياسی و اخالقی عظيم دولت آمریکا درمقياس جهانی، 
به همان نقطه پيشين بازگردند البته جای بسی تردیداست که 

  .پرداختن به آن بيرون از حوصله این نوشته است
گرچه جمهوری خواهان بسادگی حاضر به پذیرش شکست 

ی نيستند و بصورت قطره چکانی از مواضع سياست یک جانبه گر
خود عقب می نشينند و دموکرات ها با صراحت بيشتری این 
شکست را می پذیرند، اما حتی اگر جمهوری خواهان نيز 
درانتخابات پيشاروی آمریکا پيروز شوند، گریزی از پذیرش این 

  .شکست نيست
  

  نتيجه گيری
  

شعار و ادعاها، نه فقط  تهاجم نظامی آمریکا به عراق عليرغم -1
موجب کاهش فعاليت های تروریستی و ازنفس افتادن بنيادگرائی 
نشده است بلکه برابعاد وزمينه های گسترش آن بسی افزوده 

درواقع بين نحوه جهانی سازی و گسترش تروریسم بعنوان . است
واکنشی واپسگرایانه به تهاجم بی مهارسرمایه و سرکوب جهانی 

وجودداردکه بدون پرداختن به آن جلوگيری از رشد پيوند متقابلی 
  .بنياد گرائی و تروریسم ناممکن است

بی تردید شکست آمریکا دراعمال سياست یک جانبه گری، -  -  2
موجب خألی می گردد که ازیکسوقطب های دیگر سرمایه وبویژه 
اروپا می توانند به نقش آفرینی بيشتری بپردازند و ازسوی دیگر 

ون ایران که مستقيما زیر فشارو تهدید آمریکا کشورهایی چ
قرارداشتند و دارند، با استفاده از خأل بوجود آمده می توانند نفسی 

بی تفاوتی کشورهای غرب . تازه کرده و به ابراز وجود به پيردازند
دربرابر سرکوب های داخلی رژیم جمهوری اسالمی ومشخصا عدم 

دید وافزایش امکان مانور صدور قطعنامه نقض حقوق بشر دردوره ج
ونفوذ حکومت ایران درعراق و سرکشی دربرابر آژانس اتمی را می 

کشورهای اروپا و آمریکا آمادگی . توان از ثمرات خأل فوق دانست
دارند که با تمرکز حول ممانعت از روند تسليح جمهوری اسالمی به 
سالح های اتمی، درعرصه های دیگر،بویژه نقض حقوق بشرو 

  .ب بردباری بيشتری ازخود بروزدهندسرکو
 منافع مشترک قطب ها وبخش های مختلف سرمایه داری -  3

دولت های اروپایی . جهانی برنقاط افتراق و اختالف آنان می چربد
ازخود سخت آمادگی نشان می دهند که حول محور مبارزه 

به شرط دریافت سهم بيشتری از آمریکا " تروریسم"مشترک عليه 
مناسبات نوین جهانی، درساختن روندمزبور مشارکت فعال درتنظيم 

بعنوان مثال آن ها خواهان شکست دولت . تری داشته باشند
آن ها فقط خواهان . آمریکا درعراق و یا سایرنقاط دیگر جهان نيستند

کنارگذاشتن یک جانبه گری بوده و سهم بيشتری را طلب می 
 نمی تواند دردی از بنابراین اميد بستن به این شکاف ها. کنند

قطب بندی جهان برمدارنظام . دردهای مردم جهان را درمان کند
سرمایه داری حاکم و تروریسم، که تقویت کننده مواضع ارتجاعی و 
ضدانسانی یک دیگرند، همانگونه که تجربه جنگ عراق بروشنی 

تنها گزینه . نشان می دهد، یک سيکل معبوب وتباه کننده است
ج ازاین سيکل تباه کننده گسترش هرچه بيشتر ممکن برای خرو

جنبش جهانی ضد سرمایه داری و جنگيدن هرچه مصممانه تر برای 
تنها چنين گزینه ای است که می تواند فضای . جهانی دیگر است

بين المللی مناسبی برای حل مسائل مبرم بشرامروز همچون 
ی، گسترش فقروبی عدالتی و تبعيض، وجود حکومت های استبداد

بنيادگرائی و تروریسم بين المللی، جنگ، تخریب جنون آسای 
محيط زیست وباألخره دررأس همه آن ها رهایی از جهانی سازی 

  .   حول منافع کارتل ها و کنسرن های فراملی فراهم سازد
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 پيام اتحاد چپ کارگری ايران
  

             بمناسبت اول ماه مه 
  
ول ماه مه امسال در ايران، با آغاز دوره جديدی قرين است ا

همه . که آن را می توان دوره بعد از شکست اصالحات ناميد
شواهد نشان می دهند که در اين دور جديد، جنبش کارگران، 
زحمتکشان و تهيدستان، به پيشصحنه مبارزات در عرصه 

 به در دوره ای که اصالح طلبان،. کشور رانده خواهند شد
، حق طلبی ابتدائی کارگران، "توسعه سياسی" بهانه اولويت 

پر "و " زياده خواهی" بيکاران و تهيدستان را  بی شرمانه 
می ناميدند و آنان را باز هم  به تحمل شرائط غير قابل " توقعی

تحمل دعوت می کردند، جناح تماميت خواه با اين هدف که 
اجتماعی خود را ضمن ممانعت از اصالحات سياسی، پايه 

را در اولويت می ناميد و " توسعه اقتصادی" تقويت کند، 
را به " طبقات آسيب پذير" و " مستضعفين"رياکارانه سنگ 

اما حاال با . سينه می زد و برايشان اشک تمساح می ريخت
 کارگران، بيکاران و جارو شدن اصالح طلبان از حکومت،

تهيدستان و مزد و حقوق بگيران، سرراست با همين تماميت 
خواهان رو در رو خواهند بود و برای حقوق پايمال شده خود، 
برای نان و کار و مسکن و بيمه و امنيت شغلی و دستمزد و 

آگاهی بر . بهبود شرائط کار، مستقيما يقه آنان را خواهند گرفت
ه است که سرخوشی حاکمان از پيروزی اين حقيقت باعث شد

بر اصالح طلبان، با کابوس اوجگيری جنبش کارگری به 
خماری بکشد و چشم انداز مبارزات کارگری چنان وحشت 
زده شان کند که پيشاپيش با يک صحنه سازی حساب شده تحت 

استفتإی يک کارمند خبرگزاری در مورد مجاز بودن "عنوان 
معظم راهزنان و چپاولگران و ، رهبر "اعتصابات کارگری

آدمکشان فتوا بدهد که نه فقط اعتصاب، بلکه هر اقدام حق 
طلبانه و هر مبارزه برحق کارگری که به زيان نظام دزدان و 
غارتگران باشد، ممنوع است و کارگران مسائل شان را بايد 

ولی سگ ! از طريق مسئوالن فقر و سيه روزی خود حل کنند
پيشاپيش حس می کنند، اما با پارس کردن ها وقوع زلزله را 

  .نمی توانند جلو آن را بگيرند
جنبش کارگری هرگز در ايران چنين ابعادی نداشته و در اين 
مقياس به بيرون از کارخانه ها و به خيابان ها کشيده نشده 
است و با اين هارت و پورت ها نمی شود آن را رام و آرام 

يچ برنامه ای برای پاسخگوئی حکومت اسالمی نه تنها ه. کرد
به نيازها و تإمين حقوق ضايع شده کارگران و زحمتکشان 
ندارد، بلکه با تبعيت از برنامه ليبراليسم نوين اقتصادی، 
شرائط کار و زندگی آنان را به سوی وخامت هر چه بيش تر 

سوق می دهد؛ بخش های هرچه وسيع تری از اقشار متوسط  
رای زنده ماندن، راهی جز فروش را به جرگه کسانی که ب

نيروی کار خود برايشان نمی ماند، پرتاب می کند؛ و انبوه هر 
چه بيش تری از کارگران را به لشگر عظيم بيکاران ملحق 

در چنين شرائطی، مبارزه طبقاتی کارگران هر . می سازد
روز اوج تازه ای می گيرد؛ مبارزه اقتصادی آنان هرچه بيش 

سياسی پيدا می کند و رژيم اسالمی علی تر رنگ و مضمون 
رغم خط و نشان کشيدن های امنيتی و فتواهای فقاهتی، هر 
روز بيش تر از روز پيش خود را در محاصره  يک  جنبش 

  .کارگری سراسری و با خواسته های راديکال تر می يابد
با ظرفيت عظيمی که در توده کار و زحمت انباشته است، 

حات، می تواند دوره جنبش های دوره پس از شکست اصال
کارگری، و دوره ای باشد که طبقه کارگر بعنوان ايفاگر نقش 
اول  پيکارهای اجتماعی و سياسی وارد صحنه شود و با 
کوبيدن ُمهر خود بر رخدادهای سياسی، تاثيری سرنوشت ساز 
بر آينده آن ها بگذارد و به سخنگوی راديکال و پيگير جنبش 

وکراسی خواهی و برابری طلبی تمامی ضد استبدادی، دم
  .  جامعه تبديل شود

اما برای آن که جنبش کارگری بتواند بر چنين سکوئی قرار 
بگيرد، بايد ضعف های بسيار جدی و اساسی خود را برطرف 

کارگران ايران برای آن که در سطح ملی و سياسی به . کند
ی واحد در حساب آورده شوند، بايد از افراد پراکنده به طبقه ا

برابر طبقه سرمايه دار و دولت آن در تبديل شوند؛ برای آن که  
قادر باشند در برابر سرکوبگری های اينان مقاومت کنند؛ 
برای آن که بتوانند قدم به قدم جلو رفته و سنگر به سنگر 
مواضع دموکراسی را فتح کنند و پرچم خود را به صف مقدم 

 برابری منتقل کنند، الزم مبارزه برای آزادی، دموکراسی و
است که متشکل و سازمان يافته مبارزه کنند؛ مبارزات و 
مقاومت های از هم جدا و پراکنده شان را به يکديگر متصل 
سازند؛ از مبارزات يکديگر پشتيبانی کرده همديگر را در 
برابر ضربات سرکوب، تنها نگذارند؛ مبارزات محلی خود را 

ی تبديل کنند؛ و مبارزات اقتصادی به مبارزات سراسری و مل
  . شان را تا سطح مبارزه سياسی باال ببرند

اين هاست در يک کالم رمز . تشکل مستقل، اتحاد و همبستگی
اول ماه . پيشروی، شکست ناپذيری، و پيروزی طبقه کارگر

مه، هرساله همين راز استقامت و پيروزی را به همه کارگران 
ن را به همپشتی و يکپارچگی فرا جهان يادآوری می کند و آنا

اول ماه مه امسال را با آرزوی آن که سرفصلی . می خواند
برای پيشروی منظم و مطمئن طبقه کارگر ايران دست در 
دست همه جنبش های اجتماعی هم سرنوشت با او بسوی 
تدارک يک اعتصاب عمومی سياسی برای سرنگونی 

ادباش و پيروز جمهوری اسالمی باشد، به کارگران ايران ش
  .باش می گوئيم

 
      

      اتحاد چپ کارگری ايران                  
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  از ميان رسانه ها                    
  

  !توليدیي گزارشی از استثمار دختران در آارگاهها 
 

   *دخترانی که در هياهوی زندگی گم شده اند* 
  
 

وارد محوطه آارگاه آه 
اآم شوم، سر و صدای ح می

بر آنجا، نبود نور آافی و 
بوی نامطبوعی آه شايد از 

زمين و يا آاغذهای  نم زير
موجود نشأت گرفته، آدمی 

   .دهد را آزار می
  
 
 

 گروه اجتماعی خبرگزاری مهر 
 

 ٢٠٠۴ آوريل ٢٢ – ١٣٨٣ ارديبهشت ٣پنجشنبه 
 

هنوز هوا خوب روشن نشده آه مثل هميشه با قدمهای تند شتابان از 
شود تا  هر روز صبح همين موقع از خانه خارج مي. گذرد يآوچه م

تعجبی هم ندارد، پس از چند ماه آه .  در کارگاه باشد7قبل از ساعت 
توانسته بود با اين در و آن در زدن بسيار، در يك آارخانه توليد مواد 
شيميايی آاری برای خود دست و پا آند، بايد منظم سر کار حاضر 

 . از او راضی باشد و اخراجش نکند می شد تا کارفرما 
  قم -  ـ خبرنگار خبرگزاری مهر30/10شنبه ساعت  پنج

پس از پرس . گيرم ها مقابل در آوچكی قرار مي داخل يكی از فرعي
. آنم ها را يكی پس از ديگری طی مي و جو و آسب اطمينان، پله
شوم، سر و صدای حاآم بر آنجا، نبود  وارد محوطه آارگاه آه مي

زمين و يا آاغذهای  نور آافی و بوی نامطبوعی آه شايد از نم زير
حضور دختری در آنار . دهد موجود نشأت گرفته، آدمی را آزار مي

جلوتر می روم و سر . آند دستگاه نظرم را به سوی خود جلب مي
 .آنم صحبت را با او باز مي

پلم چون دي: گويد آند و مي  ساله  معرفی مي19 خود را معصومه و 
خواستند به ناچار در اينجا مشغول به   نداشتم و همه جا مدرك ديپلم مي

آند  معصومه با وجود اينكه چند ماه است در اينجا آار مي. آار شدم
پرسم چند ساعت در روز آار  وقتی از او مي. هنوز بيمه نشده است

از ساعت : دهد آند و ميزان دستمزدش چقدر است، پاسخ مي مي
 تومان 150آنم و ساعتی   بعد از ظهر آار مي30/16  صبح تا30/7

 . گيرم در ازای آارم مي
گويم اين سر و صداها، نور آم، بوی نم و آار آردن با اين  به او مي
مانم جوابی  هر چه منتظر مي. ساز نيست ها برای تو مشكل دستگاه
 شنوم، شايد معصومه بدنبال پاسخ مناسبی است تا مرا قانع آند آه نمي

 35 تا 30اما در اين فاصله جوانی . ناگزير به آارآردن در اينجاست
آند و  او خود را آارفرمای آارگاه معرفی مي. آيد ساله به سوی ما مي

ای آه بابت صحافی  هزينه: گويد در توجيه دستمزد آم آارگران مي
شود اندك است و اگر بخواهم اجرت خود، هزينه آارگاه  پرداخته مي
ارگران را هم در نظر بگيرم، شما حساب آنيد آه واقعًا و دستمزد آ

توانم بپردازم و  بايد اتحاديه صنفی ما و ساير  بيش از اين نمي
 جويی آنند اندرآاران در اين زمينه چاره دست

  ـ آارگاه دوم11ساعت 
 در يکی از خيابانهای فرعی شهرستان قم کارگاه ديگری قرار دارد 

های ديگر نيست ، تنها تفاوتی آه در آن به که بی شباهت به کارگاه 
فردی آه آمتر از . باشد خورد تعداد بيشتر آارگران دختر مي  چشم مي

هايش اجاره آرده   سال سن دارد اين آارگاه را با تمام دستگاه40
از او در مورد بازرسان اداره آار، صنايع و بهداشت سؤال . است
اشت آه تاآنون نيامده، بازرس بازرس اداره بهد: گويد او مي. آنم مي

بازرس اداره آار هم از . صنايع هم فقط به ساختمان ايراد گرفته است
هايمان را از ثبت نام شدگان در اداره آار بگيريم  خواهد نيرو ما مي

وی ادامه . صرفد ای آه دارد برای ما نمي آه با توجه به هزينه
. آنند استفاده ميهای شهر از نيروی دختران  تمام صحافي: دهد مي

 .های ارزان، بی دردسر، دقيق و زحمت آش هستند اينها نيرو
گيرم تا به سراغ يكی از آارگران شاغل در آارگاه   از او اجازه مي

دهد و ضمن  آار فرما دختر خانمی را مورد خطاب قرار مي. بروم
خواهد مرا به نزد يكی از   معرفی او به عنوان سرآارگر از او مي

شوم او خود را  با او همراه مي. ن نسبتًا قديمی اين آارگاه ببردآارگرا
سكينه آه با داشتن يك سال و نيم سابقه آار،در . آند سكينه معرفی مي

های شاغل نظارت  اين آارگاه به عنوان سرآارگر بر ديگر نيرو
 و 13 صبح تا 8آند ضمن اينكه هنوز بيمه نشده است، از ساعت  مي
 .باشد و شيفت آاری مشغول مي شب در د20 تا 15

شوم آه آنار دستگاه ايستاده و گويی حضور  نزديك دختر خانمی مي
روم به محض ديدنم  جلوتر مي. آند ما را در آنار خود حس نمي

سميه دانشجويی . آند دستگاه را خاموش و خود را سميه معرفی مي
گاه است آه در آنار تحصيل برای تأمين مخارج دانشگاه آار در آار

او  يكی از مشكالت آارش را، سر پا بودن آنار . را پذيرفته است
من در دو شيفت، سر پاآنار دستگاه : گويد آند و مي دستگاه عنوان مي

آنم و اين مساله تنها مشكل من نيست و همه دخترانی آه در  آار مي
 . برند آارگاه مشغول به آار هستند از چنين مشكلی رنج مي

ه اگر درسش تمام شد و مدرآش را گرفت باز پرسم آ از او مي
مطمئنًا ! هرگز: دهد حاضر است در آارگاه آار آند و  او پاسخ مي

گردم تا آار مناسبی پيدا آنم آه امنيت شغلی داشته باشد، اما اگر  مي
 .ام ادامه دهم اين امر تحقق نيافت مجبورم به آار فعلي

   کارگاهی ديگر -بعد از ظهر همان روز 
اينجا نيز دختران زيادی مشغول به آار هستند آه با مواد شيميايی در 

هر چند مدير آارگاه مدعی است آه خطری . سرو آار دارند
آند، اما بوی نامطبوعی آه در آنجا حاآم  آارگران را تهديد نمي

 .است، مويد چيز ديگری است
 هزار 60 ساعت آار در چنين محيطی آن هم با حقوقی معادل 12

.  در ماه بدون داشتن حق بيمه و ديگر مزايا، آار مشكلی استتومان
  ! تومان؟200 ساعت آار، ساعتی 300

 
ها  استی  چرا بايد  بهار جسم و روح دخترانی آه در اين محيطبر

  آنند تحت تأثير شرايط زمانی و مكانی به خزان بنشيند، آيا آار مي
  !؟  خواهند انديشيدبرای حل اين معضل تدبير و راهكار مناسبی
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    ديدگاه                    
  

  ميخواهد تجربه" تجمع پاريس "آيا 
  !؟ را تکرار کند" همايش برلين  "
  

          بحثی پيرامون ملزومات واقعی اتحاد = 
  =دمکرات  جمهوريخواهان الئيک و 

  
  چهارم و آخر قسمت            

  
  

   *  "تجمع " شکل و ساختار  *   
  
حول دو محور " تجمع"  این عرصه ، گرایشات موجود در درون این در

  اختالفات خود را فرموله 
و دوم در رابطه با " اتحاد" نخست در رابطه با ساختار : نموده اند

  .نحوه عضویت 
تردیدی نيست که این اختالفات، بطور عمده بر ميگردد به نحوه 

.  این تجمعنگرش هر گرایش به مضمون سياسی و سند راهبردی
را به یک آلترناتيو " تجمع دمکراتيک" آن گرایشی که تمایل دارد این 

 –تبدیل کند، مسلمًا متناسب با این نگرش ازساختار جبهه ای 
هرمی دفاع نموده و خواستار عضویت  رسمی احزاب در این اتحاد و 

در . وجود نماینده گان تام االختيار آنها در کنار افراد مستقل است
" ه مقابل، بخش عمده ای از مخالفين پروژه آلترناتيو سازی این نقط
 فورومی حمایت نموده و عضویت در -، از ساختار جنبشی" تجمع
من از این نگرش دوم دفاع می . ميدانند" فردی" را نيز " اتحاد" این 
به این دليل ساده که نميتوانم باجمهوریخواهان پارلمانتاریست . کنم

لترناتيو مشترکی داشته باشم و با آنها بر سر نظام  کاپيتاليست، آ–
جایگزین جمهوری اسالمی، قانون اساسی آینده و مناسبات 

جبهه آلترناتيو ما در برابر .  اقتصادی آن به توافق برسم- اجتماعی
جمهوری اسالمی و بربریت سرمایه داری در ایران چيزی جز یک 

تحقق آزادی، برابری و برای "  دمکرات-رادیکال" اتحاد استراتژیک 
  .دمکراسی حقيقی نيست

 به همين خاطر الزم است مدافعين آلترناتيو ها و گزینه های 
 اقتصادی متفاوت و متضاد ، هر یک  برای تشکيل جبهه –اجتماعی 

همه با " و یا اتحاد و ائتالف خود تالش کنند، و بی جهت با شعار
. ا با هم قاطی نکنندر" فقر و غنا " بقول فرخی یزدی ، صفوف " هم

مثًال اتحاد چپ کارگری ایران و یا اتحاد انقالبيون چپ و کمونيست از 
" ( جبهه دمکراتيک" طيف چپ ، و اتحاد جمهوریخواهان ایران یا 

"  مذهبی ها و یا–ائتالف ملی " و یا ) آقای طبرزدی در داخل کشور
از )  داریمدافع بازار آزاد و نظام سرمایه( ازطيف راست" جبهه ملی

جمله اینوع اتحادهای استراتژیک هستند که برای آلترناتيو معينی 
جمهوریخواهان الئيک و " اما تجمع موسوم به . مبارزه می کنند

از این نوع جبهه ها و اتحادهای استراتژیک نيست و بدليل " دمکرات
  .تنوع گرایشات موجود در آن ، نيمتواند هم باشد

رای سازماندهی همکاریهای مشترک تالشی است ب" تجمع" این 
دمکراتيک ميان همه کسانيکه خود را جمهوریخواه، سکوالر، 
آزادیخواه، سرنگون طلب و مستقل ميدانند که ميتواند شامل 
گرایشاتی از کمونيستها، سوسيال دمکراتها، سبزها، ليبرالها و 

  .دین باوران سکوالر باشد
اختار جبهه ای بر این از اینرو هر نوع تالش برای تحميل یک س

تجمع و تبدیل آن به یک نيروی آلترناتيو، بدون شک با شکست روبرو 
خواهد شد " نازل" خواهد شد و بی تردید همان سرنوشتی بر آن 

یعنی بر آمد جریانی که اسمًا . فرود آمد" همایش برلين " که بر 
بهه مينامد، اما در عمل یک ج" اتحاد جمهوریخواهان ایران" خود را 

بورژوایی، ليبرالی، مماشات طلبی و : یا حزب آلترناتيو با مشخصات
  .اصالح طلبی می باشد 

در این رابطه برخی از دوستان مدافع تبدیل تجمع پاریس به یک 
  جبهه آلترناتيو با حضور احزاب ،

استدالل می کنند که عضویت فردی، وجه مشخصه احزاب است و 
حزب "  فورومی را به –نبشی به همين خاطر مدافعين ساختار ج

درست . اما این استدالل غریبی است. متهم می کنند" سازی
است که عضویت در احزاب ، بصورت فردی است، اما این فقط 

از سندیکاههای کارگری تا کانون نویسنده . شامل احزاب نمی شود
گان، از انجمن های پناهنده گی تا تشکل های حقوق بشری و 

آنچه خصلت . بنای عضویت فردی بنا شده اندغيره، همگی بر م
نمای عمده یک حزب محسوب می شود، نه فردی بودن عضویت در 
آن، بلکه مرامنامه، اساسنامه، استراتژی و هویت طبقاتی آن 

بعالوه این دوستان توضيح نمی دهند که مکانيزم حقوق . است
ان افراد مستقل در کنار نماینده گان احزاب در جبهه مورد نظرش

چيست؟ آیا حق رأی  یک فرد مستقل همانقدر است که نماینده 
رسمی حزب یا سازمان ؟ مضاف بر این، باید گفت که وجه 

تحزب ) چه در داخل و چه در خارج( مشخصه صف آرایی سياسی 
بخش اعظم فعالين سياسی عضو هيچ حزب و سازمانی . نيست

که بر خود نيستند و از سوئی دیگر بخش عمده ای از تشکلهایی 
نام حزب و سازمان  گذاشته اند، گروههای دو رقمی و گاه یک 

  .رقمی بيش نيستند
، تناقض ميان حقوق افراد و " تدابير" به هر حال حتی اگر با برخی 

بر طرف شود، باز باید از جبهه و آلترناتيو " تجمع" احزاب در این 
" اتحاد" چرا که گرایشات  موجود در این . سازی آن جلوگيری کرد

آنچنان متنوع ميباشند که محال است اصرار طرفداران جبهه 
از همين . آلترناتيو، یک شکاف و جراحی عميق را بر آن تحميل نکند

 فورومی مناسبترین شکل –رو بنطر ميرسد ساختار جنبشی 
  .سامان دهی به این اتحاد نوپا باشد

 سکوالر و در چنين تجمع یا فورومی هر کس که خود راجمهوریخواه،
نه اتکاء ( دمکرات ميداند و ميخواهد با اتکاء بر جنبش های توده ای 

جمهوری اسالمی را بزیر کشد، بصورت فردی ) بر قدرتهای خارجی
کنگره یا مجمع سراسری ساالنه . به عضویت آن در می آید

عاليترین ارگان تصميم گيری این تجمع خواهد بود که از ميان خود 
ی را برای پيشبرد مصوبات کنگره و هماهنگ یک شورای هماهنگ

سازی فعاليت واحدها یاحوزه های شهری خود گردان، انتخاب می 
در جوار این شورا، متناسب با نيازها و فعاليتها، گروههای . کند

واحدها یا . مختلف کار نيز متشکل از داوطلبين تشکيل می شود
خویش، خود  جنبش، در محدوده وظایف - تجمعات محلی این فوروم

مختار بوده و هيچ رابطه آمرانه و سانتراليزه و بوروکراتيک، آنها را به 
از همين رو و بخاطر . تجمع و شورای هماهنگی آن متصل نمی کند

تنوع گرایشات سياسی، مسائل و تصميمات مهم سياسی و 
مبارزاتی، با اقناع و اجماع حل و فصل می شود و برخالف احزاب، 

کثریت و یا تبعيت فرد از جمع، نميتواند متحقق  ا- سيستم اقليت
 و جزئی ميتوان - اجرایی-طبيعی است که در جنبه های فنی. شود

بعالوه .  اکثریت را پياده کرد–با توافق جمع ، سيستم اقليت 
تحوالت انفورماتيک عصر ما، این امکان را فراهم کرده که شورای 

جلسات اینترنتی به هماهنگی و گروههای کار، مداومًا از طریق 
مشورت و رایزنی با کليه اعضای تجمع، همت گمارند و از این طریق 

طبيعی ست که . روند دمکراتيک تصميم گيریها را تقویت نمایند
چنين فرمی از سازماندهی جنبه آزمایشی داشته و ميتوان در 

  .پروسه عمل و تجربه، آنرا اصالح و تکميل نمود
  

    پایان                                               
   
  

  2004 آوریل 23                                        
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  از لوح يادبود قربانيان ميکونوس   
  

  ! برداری شد  پرده           
  
 

مترقـی و   ایرانيـان تبعيـدی بـه همـراه عـده ائـی از نيروهـای       
دموکرات آلمانی و برخی شخصيتهای سياسی شهر بـرلين         

ــا ــانیـ ــهد قربانيـ ــتند  ميکونـــوس را فاجعـ  . گرامـــی داشـ
ــد   600بــيش از ــان .  نفــر در ایــن مراســم حضــور داشــته ان آن

ــرور  ــه ت ــد     برعلي ــی دادن ــران شــعار م ــر ای ــاکم ب ــی ح  .دولت
 در 04آپریــل  20ایرانيــان آزاده و دمــوکرات ، روز ســه شــنبه 

برلين گردهم آمدند تا در مراسم پـرده بـرداری از لـوح یـادبود               
 "   رسـتورانی واقـع در   در 92ميکونوس که در سـال   نقربانيا

، بدسـت رژیـم جنایتکـار      ، بـرلين 2شـماره  . پراگر اشتراسه 
آنـان ایـن   . جمهوری اسالمی ترور شده بودند ، حضـور یابنـد         

در اعتراض برعليه رژیـم وحشـت و تـرور حـاکم برایـران       روز را
 . نمـــوده بودنـــد مشـــترکا بـــا نيروهـــای آلمـــانی برگـــزار 

 نفـر از مخـالفين رژیـم ،         500منابع رسمی از حضـور بـيش از         
در ایـن  . و فـارس ، در ایـن مراسـم خبـر داده انـد       اعم از کرد

شهر برلين ونيز تنـی   مراسم تعداد زیادی از آلمانيهای مقيم
ــتند     ــور داش ــيتهای سياســی حض ــد از شخص ــهردار . چن ش

در " مونيکــا تيــل مــان " ، خــانم " بــرگ  شــارلتون" منطقــه 
:" گفـت   سخنان کوتاهی ازهمه قربانيـان حادثـه یـاد کـرده و    

اینان مهمانان شهر ما بودند وتوسط فرستادگان رژیم به قتل          
. " . اینجـا یـاد آنـان را گرامـی مـی داریـم        ما در. رسيده اند 

، از لـوح یـادبود    آنگاه زهرا دهکردی ، فرزنـد یکـی از قربانيـان   
  . پرده برداری نمود

   : این جمالت نقش بسته بودوی لوح یادبودر بر
ا ، در محل رستوران سابق ميکونوس ، در       "  سپتامبر  17در اينج

وکرات  1992 زب دم ران ح ادق      ، رهب ر ص ران ، دکت تان اي کردس
دهکردی ،  شرفکندی ، فتاح عبدلی ، همايون اردالن همراه با نوری

ل رسيده                    ه قت ران ب م اي که مقيم برلين بود ، توسط حاکمان وقت رژي
 ". برای آزادی و حقوق بشر مبارزه می کردند آنان . اند

 
 

 
            

  
  
 

  :پاریس 
  

به مناسبت انتشار کتاب خاطرات زندان سـودابه اردوان        
در سوئد و انتشار جلد دوم خاطرات زندان فریبا ثابت به           

چـه    وسيله انتشارات خاوران، و برای بازهم یـادآوری آن        
ــا تــرین ســال کــه در ســياه ریخ معاصــر ایــران، در هــای ت

 رفته اسـت، برنامـه ایـن        ایرانخواهان    ها بر آزادی    زندان
، به دیـدار و گفتگـو       انجمن دیدار و گفتگو در فرانسه       ماه  

  کـه در     با سودابه اردوان و فریبـا ثابـت اختصـاص یافـت           
  . آوریل برگزار گردید 24روز شنبه 

 همایش، سودابه اردوان و فریبا ثابـت         این در بخش اول  
 و در بخـش دوم بـا        دنـد خوان  هایی از کتاب خود را        بخش

  .شستند نحاضران به گفتگو 
  

  اتاق ایرانيان سوسياليست 
  

 به دعوت ایـن اتـاق اینترنتـی در شـبکه پالتـاک ، سـه             
ــزار شــد  جلســه  ــل ، 22 در روز  . ســخنرانی برگ  آوری

صــحبت " دادگــاه ميکونــوس " حميــد نــوذری در مــورد 
ــرد  ــل 23در روز . ک ــورد    آوری ــدایی ، در م ــه ن " ، جميل

" صـــدای ســـوم جمهوریخواهـــان و جنـــبش زنـــان     
 آوریــل هــم بــه مناســبت  25ســخنرانی کــرد و در روز 

ــت ان ــانی   ددرگذشـ ــبش جهـ ــزرگ جنـ ــرداز بـ ــه پـ یشـ
 یــونس پارســا بنــاب ،،)  پــل ســوئيزی ( کمونيســتی 

مرتضی محيط ، اردشـير مهـرداد و یاسـيمين ميظـر  ،             
  صحبت و گفتگو  نمودند 

  
  کميته اتحاد عمل برای دمکراسیاتاق 

  
قرار است در تـاریخ پنجشـنبه       " کميته  " این  دعوت  به  
 آوریل ، رضا کعبی از سازمان انقالبی زحمتکشـان      29

 کومه له ، پيرامون اوضاع سياسی ایـران         –کردستان  
ــا  ــاک ســخنرانی  " و وظــایف م در شــبکه جهــانی پالت

  .حضار پاسخ گوید نماید و به پرسشها 
  
  تاق دمکراسی و سوسياليسم ا

  
قـرار اسـت    به دعوت این اتاق گفتگوهـای اینترنتـی ،          

اوضاع سياسـی ،    "پرویز نویدی و پيران آزاد ، پيرامون        
 مـه ،    8در تـاریخ شـنبه      " چشم انداز آتی و وظایف ما       

  . سخنرانی و گفت و شنود داشته باشند 
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اخراج پناهندگان افغانی از ايران ، 
   ! ه جهنم ديگراخراج از جهنمی ب

  
  علی یوسفی              

  
  

از اواسط فروردین ماه سال جاری از سوی رژیم جمهوری اسالمی 
برنامه ضربتی و فشرده دیگری برای ا خراج پناهندگان افغانی از 

طرح اخراج سازی ها ، به گفته مقامات رژیم . ایران آغاز شده است 
لل متحد تهيه شده ، درهمکاری تنگاتنگ و مشترک با سازمان م

احمد حسينی ، یک مقام مسئول ، در این ارتباط می گوید . است 
شرائط زندگی عادی در افغانستان افزایش قابل توجهی یافته و : " 

بر ." زمان بازگشت پناهندگان افغانی به کشورشان آماده است 
 هيچ افغانی 1384اساس ارزیابی های حسينی تا پایان سال 

برای انجام موفقيت .  ایران حضور نخواهند داشت مهاجر دیگری در
آميزطرح مذکور تاکنون دو قرار داد با حکومت کنونی افغانستان به 
امضا رسيد ه است و شورای پناهندگی سازمان ملل برنحوه اجرای 

قرار است هر پناهنده افغانی از لحظه ورود . کار نظارت خواهد نمود 
نيازهای ضروری برخوردار باشد به کشورش از کمکهای مالی وسایر 

رژیم خود در این رابطه تقاضای هيچگونه کمک مالی از این . 
براساس آمارهای رسمی ارائه شده از . سازمان نکرده است 

سوی وزارت کشور جمهوری اسالمی ، بيش از دو ميليون افغانی 
در ایران زندگی می کنند که در این ميان هشتصد هزار نفر ازآنان از 

رژیم شبه فاشيستی حاکم بر ایران . فرصت شغلی برخوردارند یک 
عاملين  " در طول ساليان متمادی همواره مهاجرین افغانی را

  . معرفی کرده است " بيکاری در کشور 
حقيقت اینست که مردم زجر دیده افغانستان، در چند دهه اخير 

 و متحدین قدرتهای بزرگهمواره قربانی سياستهای جنگ افروزانه 
آنان پس از فرار از جهنم .  بوده اند در داخل و خارج از کشور شان

. جمهوری اسالمی پای ننهادند " بهشت "این کشور، اما، به 
پناهندگان افغانی در طول این سالها همواره شاهد وحشيانه ترین 
، ضد انسانی ترین و ضد کارگری ترین سياستها در مورد خود بوده 

 به وضعيت کارگران افغانی ، اسفناک بودن در این ميان نگاهی. اند 
در جمهوری اسالمی را " انسانهای درجه دوم "شرائط آنان بعنوان 

  اینياز به گفتن نيست که بيشترن. بخوبی نشان می دهد 
هشسصد هزار کارگر شاغل مورد ادعای رژیم ، همواره تحت 

در . اند بدترین و وحشيانه ترین شرائط کار ، امکان اشتغال یافته 
تمامی این ساليان آنان نه تنها مجبور بوده اند ، در مقایسه با سایر 
کارگران هم طبقه ایرانی خود ، از حقوق ناچيزتری برخوردار باشند ، 
بلکه استاندارد های کار ، بيمه درمانی و شرایط ایمنی نيز، 

این در حالی . بمقياسی بارز و آگاهانه از آنان دریغ شده است 
ه این کارگران زحمتکش همچون سایر کارگران ایران زیر تيغ است ک

بوده و از عدم پرداخت حقوق های " اخراج سازی ها " سياست 
شرائط آنان غيرانسانی تربوده و است ، چرا . معوقه رنج برده اند 

که در این ميان مجبور بوده اند شاهد روشهای نژادپرستانه و تحقير 
از سوی دیگر نگاهی به وضعيت زنان  . گونه صاحبان کار نيز باشند

افغان نشان می دهد که آنان نيز، گرفتار در جهنم جمهوری 
اسالمی ، عالوه بر تحمل فشارهای قومی و نژادی ، بمراتب 
بيشتر از سایر همجنسان خود ، قوانين زن ستيزانه جمهوری 

کمترین حقوق . اسالمی را برگرده خود احساس نموده اند 
حمل سخترین و طاقت فرساترین کارها ارمغان تمامی شهروندی ، ت

. سالهای تبعيد از سوی جمهوری اسالمی برای آنان بوده است 
برکسی پوشيده نيست که معرکه گردانان وعوامل رژیم و نيز 

فرزندان کورش و " قشری ازمخالفين آنان ، که برخود نام پرطمطراق 
مامی این اعمال داریوش و این کبير وآن کبير، می نهند ، درت

غيرانسانی برعليه کارگران ، زنان و سایر زحمتکشان افغانی مقيم 
  .در ایران ، بيش و یا کم ، مشترکا عمل نموده و نقش داشته اند 

  
   مهمتالش برای توقف اخراجهای دسته جمعی يک وظيفه

  
راه اندازی کارزار های حمایتی از افغانی های مهاجر و برای 

ن ، اکنون به وظيفه ائی عاجل و گریزناپذیر ، جلوگيری از اخراج آنا
برای همه آنان که از حرمت انسانی و شهروندی ، حقوق کارگران ، 
زنان ، کودکان و همه لگدمالشدگان دفاع می کنند ، تبدیل شده 

باید . باید که فریاد های اعتراضی خود را رساتر گردانيم . است 
جامع بين المللی تالش کنيم تا این ندای اعتراض به گوش م

نهادها و گروههای با تاسف فراوان اما تا کنون .رسانيده شود 
به لزوم جدی گرفتن و اهميت دادن به ، آزادیخواه و دموکراتيک ایران 

   نشان،  سراسری  فعال و  ی آن ، بایسته و شایسته ، واکنش
  .  نداده اند 

ز گرداندن آنان ازاخراج دسته جمعی پناهندگان افغانی از ایران و با
، که تا  " رزای ک" و " دوستم " " اسماعيل خان " به دامان جهنم 
   توسط  فراوان  امنيتش با مکافات و دردسرهای ، به همين امروز

کارکشته آمریکائی تامين شده است ، در حد " بادی گاردهای  " 
  .این وظيفه ماست . توان خود جلوگيری کنيم 

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

وسط  هزار دالر پول به مقتدي صدر ت200پرداخت بيش از 
    در آغاز جنگ عراق -سيا - سازمان اطالعات مرآزي آمريكا

  
روزنامه آويتي الوطن مي نويسد اآثر مردم نجف از حضور افراد 

اين روزنامه مي . مسلح مقتدي صدر در اين شهر ناراحت هستند
 هزار دالر از 200 وي بيش از ، بتداي اشغال عراقنويسد در ا

به .  پول دريافت آرده است CIAسازمان اطالعات مرآزي آمريكا
 افراد سپاه مهدي با حضور خود در نجف، روند ،نوشته اين روزنامه

ند، آنها تالش مي آنند حتي ه ازندگي عادي در اين شهر را مختل آرد
روحانيون . مهدي آنندال وارد سپاه با تهديد جوانان اين شهر، آنان را

مهدي ال مانند آيت اهللا سيستاني موافقتي با حضور سپاه ایبلندمرتبه 
الوطن مي نويسد هرچند مقتدي صدر در آغاز مايل . در نجف ندارند

به همكاري با آمريكا در عراق بود، اما روند اوضاع در اين آشور، 
  .او را در برابر نيروهاي ائتالف قرار داد

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

   !"خمينی " اجتماع اعتراضی کارگران فاز يک فرودگاه 
  

، خمينی آارگر، مجري طرح فرودگاه روزدر آستانه فرا رسيدن 
 . می نمايد  پرسنل فاز يك اين طرح را اخراج 

 از يك منبع آگاه، نقل   به, به گزارش خبرنگار سرويس آارگري ايلنا
 به اين آارگران ،بر اساس دستورالعمل امور اداري طرح فاز يك

است تا ظرف چند روز آينده، با مراجعه به اين بخش،   مهلت داده شده
به دنبال اين اقدام، آارگران طرح فاز يك . حساب آنند  اقدام به تسويه

تراضی اعتجمع   دست به يک  آار  در مقابل وزارت خمينیفرودگاه
اين در حاليست آه مقرر شده بود، مجري طرح، از آارگران . زدند

آه اآنون با صدور    آند؛ در حالي   نيز استفاده2مذآور در فاز
 . است  دستورالعملي اقدام به اخراج آارگران و تعديل آنان آرده
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