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از انديشيدن به انقالب 
 گريزی نيست

 
t.roozbeh@freenet.de تقی روزبه   
 

ده    رای زن الش ب ان و ت عيد حجاري س
"نعش اصالحات"کردن   

 
در جوامع قديم جادوگرانی وجود 
داشتند که شغلشان زنده کردن مرده 

آن ها کار و کاسبی خود را مديون . بود
و وقتی هم که به . جهالت مردم بودند

مرور ديواره های اين جهالت کوتاه و 
اه ترمی شد، عمر حرفه جادوگری کوت

. هم به پايان خود نزديک تر می شد
چنان که در هفته های اخير شاهدبوده 
ايم اصالح طلبان سرشناس به صرافت 
زنده کردن مرده و بر پا داشتن 

حتی .افتاده اند" حماسه دوم خرداد"
فرياد رعد آسای تحريم انتخابات 
شوراهای اسالمی، که متضمن اعالم 

ه پايان رسيدن دوره دوم رسمی ب
و پيام آن سبو بشکست و آن ( خرداد

بود، نيز نتوانست  پرده ) پيمانه ريخت
. شنوائی انان را به ارتعاش در آورد

آن ها که گاهی حتی حوادث معمولی و 
کوچک را  زير ذره بين تجزيه و 
تحليل و نظر سنجی قرارمی دهند، 
نخواستند روی اين حادثه درنگ 

بته دليل اين نخواستن نيز نه وال. نمايند
کوچکی آن واقعه  بلکه برعکس ابعاد 
بيش از حدانتظار آن بود که جرئت 

  .نزديک شدن را از آنان بازمی ستاند
  

گرچه سعيد حجاريان در سخنان اخير 
خود به شکست اصالح طلبان اذعان 
کرده و گفته است که اگر اين مرده دفن 
د نشود بوی تعفنش مشام همه را خواه

اما بجای بخاک سپاری نعش، . آزرد
تمامی تالش خود را برای زنده کردن 
آن بکار گرفته و آن را با شعار 

" نده باد اصالحاتزاصالحات مرد، "
  .آذين ساخته است

  
  2ادامه در ص 

 در راه نفت 
آمريكا، انگلستان، يكصد سال 

  جنگ و ترور
  *  سانحي محمد: نوشته
  ca.roozbeh@sprint  احمد مزارعي: مترجم

  
سياست آمريكا و انگلستان براي تسلط بر 

عمل "  مايكل آالن"نفت، براساس اين گفته 
اگر خواستي بر جهان حكومت : "ميكند آه

آني بايد بر نفت مسلط باشي، همه نفتها و 
  "همه جا

   
شيوه آار اين شرآتها پشتيباني از دولتهاي 

اشيستي در ايتاليا و آلمان در گذشته، و ف
همچنين از ارتجاعي ترين و فاسدترين 

  حكومتها در جهان سوم ميباشد
   

حادثه يازدهم سپتامبر فرصت بسيار مناسبي 
براي شرآتهاي نفتي و تصميم گيرندگان 
 تا  سرنوشت ملتها و دولتها به وجود آورد

 براي پيشبرد برنامه هاي خود  بهتر بتوانند
  ست به آار شوندد

   
به تبعيت از اين عبارت معروف انگليسي 

، "آنجايي برويد آه نفت پنهان است"
دولت آمريكا و هم پيمانش انگلستان با 
تمام توان نظامي، تكنولوژيكي و مالي آه 
در اختيار داشتند به آشوري حمله آردند 
آه در نتيجه دهسال تحريم اقتصادي همه 

  . داده بودقدرت و توانش را از دست 
  4ادامه در ص 

  

>> توضيح <<  
 
ضمن پوزش فراوان از خوانندگان و عالفه مندان 

بخاطر وقفه و تأخيرهای " تک برگی"به نشريه 
مکرريکه در انتشار آن رخ ميداده، به اطالع 
ميرسانيم که از اين شماره، وظيفه سردبيری اين 

ضمن تشکر . ميباشد" آرش کمانگر"نشريه بعهده
، اميد "ارژنگ بامشاد"ای بی شائبه از تالشه

است با بر طرف شدن برخی موانع فنی و اجرايی، 
اين روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان ما، از 
اين پس بطور منظم بدست مشتاقانآزادی و 
سوسياليسم و رسانه ها و خوانندگان عالقه مند 

ما از ياری و همکاری کليه مبارزين آرمان . برسد
ی و برابری و نيز انتقادات و و جنبش آزاد

پيشنهادات کليه مشتاقان اين نشريه، استقبال می 
  .کنيم
  تک برگی–احترام          با
 

 سازمان يابی مستقيم
 و مستقل خوِد مردم تنها 
 راه پيشروی است

 
 و چند 1376در انتخابات دوم خرداد  )1

انتخابات بعد از آن، بخش بزرگی از مردم 
 هشيارانه از اختالفات  ايران، با استفاده

درونی حکومتيان، نشان دادند که از 
در آن . حکومت اسالمی به جان آمده اند

موقع اصالح طلبان کوشيدند شرکت وسيع 
مردم در انتخابات را به معنای حمايت از 

اّما . جناح اصالح طلب رژيم تعبير کنند
اکنون که حتی خيال باف ترين اصالح 

وميدی شان از طلبان نيز نمی توانند ن
را پنهان کنند، ديگر ترديدی " اصالحات"

نمی توان داشت که بحران مشروعيت 
جمهوری اسالمی چنان عمقی يافته است 

انکار ناپذير . که انکارش ناممکن است
شدن بحران مشروعيت رژيم به معنای اين 
است که اوًال ادامه موجوديت رژيم تنها با 

 .دِاعمال زور امکان پذير خواهد بو
   7 ادامه در ص   

 
 

     گزارشی از يادمان جان           
  باختگان راه آزادی             
  11 در ص شرح                         

                                           
            
            یبه ياد هادى غبرائ               

  3 در ص شرح  
                                                           

  
     ر اعتراض به مرگ کارگر د 

  کارگران جوان ايران خودرو
  توليد پژو ايران خودرو  خط 

   .اعتصاب زدند دست به
  10 در ص شرح                                

 
                

  
  آارگران بيشترين                  

  فرزشندگان آليه هستند
  6 در ص   شرح                                              
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  ...از انديشيدن به انقالب
  1ادامه از ص 

دربرابر –هرچند وی تالش مزبور را 
دو گزينه وضع موجود و يا سقوط به ورطه 

 راه سوم نام نهاده است، -يأس و سرخوردگی
چنان قاطع و اما شکست پروژه اصالح نظام 

کوبنده است که حتی جاپای خود را در انديشه 
که مدعی گشودن -ها و يافته های خود او نيز

در .   برجای گذاشته است-راه نوينی است
صراحت  و عموميت يافتن اذعان به شکست 
همين بس که حتی محمد خاتمی نيز ناچار شد 

آش آنقدر شور شد که (که به آن اذغان نمايد
در حقيقت سخنان حجاريان و ). دخان هم فهمي

کل سخنرانان سمينار اخير اصالح طلبان، 
بيش از آن که گشاينده راه جديدی باشد، 
. منعکس کننده همين واقعيت سرسخت است

چنان که سخنان حجاريان نيز در تحليل نهائی 
چيزی جز چند توصيه اخالقی نظير 
. ضرورت فعال  و بازيگر صحنه شدن  نبود

 از حجاريان پرسيده شود، خوب، اگر احيانا
چه قرينه و تضمينی وجود دارد که راه سوم، 
يعنی رنده کردن مجدد اصالحات به 

او . سرنوشت وضعيت کنونی دچار نگردد
خواهد گفت هيچ قرينه و دليلی وجود ندارد، 
اما ما موظف به ادای تکليف وطی کردن راه 

  .شکست خورده هستيم
پرسيدند،  نقل است که از تيمور لنگ 

چگونه به اين مقام و اقتدار رسيدی؟ وی در 
پاسخ گفت موری را ديدم که دانه ای را از 

بدليل سنگينی دانه . ديواری به باال می کشيد
مور پی درپی سقوط می کرد اما برخاسته و 

مور . دوباره به تالش خود ادامه می داد
نامبرده پس از ده ها بار سقوط و تالش مجدد 

نه را کشان کشان به مقصد خود باألخره دا
شايد برای موريانه هايی که فاقد . رساند

سيزيف "سيستم ثانويه هستند،اين سماجت 
اما برای موجوداتی . قابل تحسين باشد" بار

 ماده -که مدعی اند دارای سيستم ثانويه
   هستد چطور؟-خاکستری

  

  کنکاشی کوتاه در مورد
  افسون زدگی فوق      

يان و البته بسياری از  برای حجار-الف
يعنی سرنگونی " راه انقالبی"اصالح طلبان 

و برچيدن نظام حاکم توسط اقدام مستقيم و 
يل قابل فهمی نمی تواند  بنا بدالميليونی مردم،

وجود خارجی داشته باشد و مهمتر از آن 
برای آنان . نبايد وجود خارجی داشته باشد

درت انقالب تنها بعنوان نردبانی برای به ق
رسيدن انقالب اسالمی مشروعيت داشت و 

اما استفاده از . درهمان حدهم  مفيدو الزم بود
اين نوردبان برای پائين کشيدن نظام موجود 

بطوری که می توان .فاقد مشروعيت است
در اينکه  اصالح طلبان  کليه درميانگفت که

انقالب شر است و نبايد حتی دمی هم بآن 
ظر وجود دارد و  کمابيش اجماع نفکر کرد

 در تالشی خستگی ناپذير برای همگی درگير
جالب است که آنان دراين . مدلل ساختن آن 

 مورد بنا به مصداق ضرب المثل معروف
 ،"د و هم از آخورهم از توبره می خور"

يعنی هم از روانشناسی نگرانی قابل درک  
 بدليل - سرنوشت انقالب بهمن تکرارمردم از

 هيوالی انقالب اسالمی از فاجعه بيرون آمدن
 سود می جويند و هم درهمان زمان -دل آن

چهاردستی به دفاع از خود اين فاجعه يعنی 
بی ترديد در . انقالب اسالمی می پردازند

جهان واقعی اصالحات و انقالبات در برابر 
يکديگر نبوده و هرکدام جايگاه و عملکرد 

که آنهم -و اگر اصالحات. خود را دارند
ا با اتکاء به فشار از پائين و نه دخيل غالب

ناظر -بستن به باالئی ها  صورت می گيرد
بر تحميل تغييرجزئی و موردی در 
چهارچوب سيستم موجود است، انقالب ها 
ناظر به تغيير شالوده ها و کليت سيستم هستند 
و زمانی هم مطرح می شوند که سيستم حاکم 
د دچار اختالالت ساختاری شده و توان خو

در . ترميمی خويش را از دست داده باشند
دنيای واقعی نه اصالحات هميشه جواب می 

در هرلحظه و بات دهد و و نه انقال
ايندو هرکدام جايگاه . هرشرايطی ممکن است

خود را دارندو از قضا در يک روند کلی 
يک ديگر را بازتوليد کرده و بهم تبديل می 

ارند که تا ماداميکه مستبدينی وجود د. شوند
با اتکاء به قهر سازمان يافته و ماشين دولتی 
حاضر نيستند به خواست مردم گوش فرا 

 وقوع انقالبات  تحت شرايط معينیدهند،
برای درهم شکستن آن، خارج از اراده اين و 

اما داستان .   امری اجنتاب ناپذير است،آن
 مسأله "اصالح مسلکی" و رفرميست بودن
اصالحات چيزی  برای آنان.ديگری است

فراتر از شيوه محسوب شده  و قيود ناپذير 
مان هم حکم  تاکتيک و هم  هم زو. است

استراتژی را داشته و هم حکم مسلک  و 
يعنی يک مقوله غير ديالتيکی و .پرنسيپ را

  .يک مقوله فرازمانی و فرا مکانی
اما استراتژی مبارزاتی تابع قواعد 

ی اگر يک استراتژی معين. ديگری است
بنابداليل معينی نتواند به نيازهای جنبش 
مطالباتی مردم پاسخ دهد، الجرم پژمرده می 

در  چنين وضعی الزم . شود و می ميرد
است، همان گونه که سعيد حجاريان در 

و نه . سخنان خود اذعان می کند، دفن گردد
آنکه همان استراتژی در اشکال ديگری 

جوانان  مقابله با رويکرد  و دربازتوليدشده
. نسبت به مسير انقالبی بکارگرفته شود 

والبته سعيد حجاريان که خود بخوبی به 
سترون بودن يافته های خود با توجه به 
  شرايط عمومی حاکم برکشور  واقف است،بر 

آنست که  جوانان در استمرار اين راه 
.  سال ديگر صبر نمايند70حداقل بايد 

 بازجای شکرش باقی است که او هفتصد
سالی را ک قبال مطرح کرده بود اين بار به 

  !. سال تقليل داده است70
سئوال آزار دهنده ای  که هم اکنون در 

همان (برابر اين اصالح طلبان مطرح است
 آنست که آنها چه )چه بايد کرد سمج

ن استراتژی معينی در برابر  استـراتژی زما
 حريف بندی شده و بشمارش معکوس در آمده

هم ( توان خود را اعم از قدم و قلمکه  تمامی
) به معنی شکستن خامه و هم شکستن قلم پا

برای حذف آن ها از  مجلس هفتم و  رياست 
  جمهوری آينده بکارگرفته است،دارند؟

پيوند سعيد حجاريان بانظام موجود -ب
حتی -آن چنان عميق است که به نحو عجيبی
 مانند درقياس با اصالح طلبان هم سلک خود

 خود را با سمت -ی تبار و يا جالئی پورعلو
و سوی تحوالت جديد اقشار و اليه های 

 بيگانه ديده و اصرار  سختوسيع اجتماعی
او حتی بعنوان . زيادی بر تخطئه آن ها دارد

يک تحليل گر حوادث سياسی، تحريم گسترده 
انتخابات شوراهای اسالمی را مورد بررسی 

ه چنين قرار نمی دهد تا اقال به فهمد ک
بااهميتی اگرنه بيشتراز -هايی رارويکرد

کم به همان اندازه رويکرد دوم خرداد دست
افساد " نمی توان با رويکرد به -دارای اهميت

دلبستگی .  تخطئه کرد" و افيون و ونداليسم
او به نظام حاکم و يافته های انتزاعی خود 
چنان است که برای او وجود يک جامعه 

 انبوه لشکر سياسی مخالف درميان
نه .  گم و گور است کم سو و"ونداليست ها"

 در .خيال کنيد که او قادر به ديدن آن هانيست
واقع هيچ انسان دارای دوچشم نمی تواند 
 حضور ميليونی اين جامعه مخالف را، که با

ر  انتخابات رياست امتناع از شرکت د
ميليونی خود حضوری 14 جمهوری با رقم

و در شوراهای شهر و غافل گيرانه داشت، 
را به روستا باتحريم آن بيکرانگی خود 

 اعتراضی نمايش گذاشت و در خيزش های
مردمی به -تيرماه امسال جنبش دانشجوئی

 را تحت مدت ده روز فضای سياسی کشور
برای کسی که . دالشعاع خود قرارد داد، نبين

ريزترين حوادثی چون عکس گرفتن زائران 
 و  آمريکا در عراقانايرانی در کنار سرباز

يا خط انداختن به ماشين ها و شکستن تلفن ها 
را  می بيند، نديدن چنين تحوالتی ريشه 

رهمان افسون شدگی توسط نظام گنديده د
لمپن ها و "درگذشته او تئوری .د دارموجود

را بعنوان تنها " وانداليسم  و بناپارتيسم
آلترناتيو جمهوری اسالمی مطرح ساخته بود 

ل با توجه به تحرکات جديد دولت آمريکا و حا
  و بازتاب آن در برخی از اليه های

  3 ص در ادامه
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  2ادامه از ص
  

را هم به آن " شق شکست طلبی"اجتماعی  
او درعين حال که ظاهرا  . اضافه کرده است

از برخی مفاهيم و يافته های انديشه های 
مارکسيستی سود می جويد اما اصرار عجيبی 

 ها را مسخ کرده و درخدمت دارد که آن
تحريف واقعيت و تيره کردن افق های 

چنانکه پناپارتيسم . حرکت رو بجلو قرار دهد
و لمپنيزم را بجای آن که در وجود خود 

ده آنست و نيهم نماحاکميت جستجو کند که 
هم بازتوليد کننده آن، در بيرون از آن 

چسبندگی او به نظام آنقدر .جستجو می کند
 که در انکار واقعيت حتی از عميق است

 حميد رضا همگنان راست تر خود چون
جالئی .  تر مانده است نيز عقبجالئی پور

 عليرغم مواضع هم واره راست خود و پور
شاخص بودنش دراين زمينه، اما بعنوان يک 
جامعه شناس در تحليل واقعيت ها حقيقت را 

. لک نمی کندباندازه حجاريان قربانی مس
ر دو مقاله اخير خود، وقتی به که د چنان

  ارزيابی شقوق و گزينه های موجود می 
پردازد، بجای قراردادن نظام دريک سو و 

  روايت حجاريان و ( بهونداليزم درسوی ديگر

( به چهار گزينه و حتی) بعنوان آلترناتيو آن
  بسيار ضعيف با افزودن گزينهدر پاورقی 

پنج به ) سلطنت به گزينه های  محتمل ديگر
او دراين ميان حتی .  اشاره می کندگزينه

 بيرون  به زعم ویبرای گزينه الئيسيته که
) اپوزيسيون( و درخارج از کشوراز حاکميت

د، تحت شرايطی شانس جدی قائل ر داقرار
  .است

گفتمان متعلق به يک دوره با سپری 
و اصرار به . شدن آن دوره سپری می شود
ف باقی بماند آن در دوره جديد اگر در حد حر

کمدی تلقی می شود و اگر اصراری بر 
از اين رو . آزمون دوباره آن باشد تراژدی

آرزوی بازگشت به دوم خرداد و تکرار آن 
از جانب يک حزب و نيروی " حماسه"

يک تراژ-چيزی جزيک پديده کميکسياسی 
  .نيست

در فضای سياسی مشحون از آزمون و 
ب خطای حاکم برجامعه، بعيد است که ت

اصالحات "شعارهای بی محتوايی چون 
بتواند کسی را " مرد، زنده باد اصالحات

اما اگر سعيد حجاريان به . دچار لرز کند
ديالتيک تحوالت عنايت الزم را  می کرد می 
توانست به بيند که بخش اول شعار او بيان 

اما بخش دوم . اصالحات مرد: واقعيت است
 دوم بخش. آن کمدی و مسخ ديالکتيک است

که بستر -تنها می تواند با زنده باد انقالب
 تکميل -عينی آن درحال شکل گيری است

  .شود
 بنابراين وقت آنست که يک بار ديگر 
از انقالب اعاده حيثيت شده و سمومات 

 و بجای تخطئه آن،. مربوط به آن زدوده شود
 و همه به اشاعه گفتگو و باز خوانی واقعی

بويژه  شته، تجربه يک صدسال گذجانبه
انقالب مشروطه و انقالب بهمن و تجريه 
انقالبات جهانی و اين که چگونه می توان 
برنقاط مثبت انقالبات افزود و از  نکات 

اگر براندازی نظام . پرداخت ضعفش کاست،
حاکم و ايجاد يک نظام براستی دمکراتيک 
 جای گزين دو مهم ترين و عاجل ترين مسأله

  می دهد،ر را  تشکيلميليون ها شهروند کشو
 به انقالب  همه جانبه از انديشيدنپس،

   .گريزی نيست
18.9.2003  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

18.9.200

  به ياد هادى غبرائى
  

نندگى همه  ما را در اندوهفاجعه دلخراش مرگ هادى غبرائى، همسرش فرخنده فرنيا و يكىازعزيزانش زهرا غبرائى در يك حادثه را
  .فراوان فرو برده است

  
ما همبندان هادى، زندانيان سياسى زمان شاه، اين ضايعه را به خانواده هاى اين عزيزان تسليت مى گوئيم و خود را در اندوه آن ها شريك

  .حساس مى آنيمو همين طور با آانون نويسندگان ايران در غم از دست دادن هادى خود را همدرد ا. مى دانيم
زندگى اش سراسر تالشى براى معنى دار. هادى غبرائى آن گونه زيست آه سزاوار انسان هاى شريف، آزادىخواه و عدالت جو است

آردن زندگى بود؛ چه آن زمان آه به عنوان يك رزمنده سياسى چپ و زندانى سياسى سال ها در زندان رژيم شاه بسر برد، و چه پس از آن
او همواره. ان يك اهل قلم در راه اعتالى فرهنگ جامعه راه نوشتن و ترجمه را در پيش گرفت و سر دبير مجله پيام يونسكو بودآه به عنو

  .مدافع آزادى اندشه و بيان و نيز مدافع عدالت اجتماعى باقى ماند
مى با ارزشى آه از خود به يادگار گذاشته است و هم اآنون ما هادى را از دست داده ايم اما ياد وخاطره هادى رفتنى نيست؛ او در آثار قل
  . چنين در تاريخ مبارزه براى آزادى و عدالت اجتماعى در آشورمان ايران زنده است

  
، عباس مظاهرى  عباس خليلى، مرتضى عزيزى حسن تقى امينى، محمد احمديان، نقى حميديان، مرتضى آالدپوش، منوچهر رادمنش، 

  يان، رحيم انصارى، رحيم آريميان، اصغر ايزدى، احمد بناسازنورى رحمت اللهى، ولى جعفر
ابراهيم آوخ، پرويز نويدى، محمد اعظمى، محمدرضا شالگونى، حسن حسام، ناصر جوهرى، رسول آذرنوش، جواد اسكوئى، روبن 

 بهمن امينى، باقر ابراهيم زاده، فرهمند مارآاريان، زين العابدين حقانى، محمد دشتى، هادى جفرودى، آلبرت سهرابيان، عبداهللا عزت پور،
        ، رضا اآرمى، حماد شيبانى، ايرج يوسفى)اخوى(رآنى 
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 در راه نفت 
  ...آمريكا، انگلستان،

  1ادامه از ص 
تصميم بر شروع جنگ آنگاه گرفته 
شد آه اداره ارتباطات خارجي اياالت 
متحده آمريكا آه افرادي همچون 

 چيني و جيمز هنري آيسينجر، ديك
بيكر در رأس آن قرار دارند، هشدار 
دادند آه ذخيره انرژي در اياالت 
متحده آمريكا رو به پايان است و آن 
را خطري براي آينده آمريكا در قرن 
بيستم و يكم دانستند و بدينسان تصميم 
به جنگ با عراق و اشغال اين آشور 

بايد گفت آنچه امروز در . گرفته شد
ز در افغانستان پيش آمد عراق و ديرو

چيز تازه  و غيرمترقبه اي نيست و 
موسسات امپرياليستي و غارتگرانه 
هم چنان در اين دو آشور مشغول 
ساختن و پرداختن انواع اختراعات، 

اتهامات جعلي و رسوا شده عليه اين  
يا آن آشور هستند و شرآتهاي بزرگ 
نفتي با داشتن امكانات عظيم از آنان 

  .نمايندحمايت مي
اين شيوه سياست جنگ طلبانه و 
اشغال سرزمين ديگران از ابتداي 
قرن بيستم توسط شرآتهاي بزرگ 
نفتي انگلستان و آمريكا و در راس 
آنان، راآفلر، مورگان و هاريمن 
صاحبان بزرگترين شرآتهاي نفتي و 
از ثروتمندترين افراد، اعمال شده 

اينان به طرق مختلف هميشه . است
اند آه از ذخاير نفتي در هر آوشيده 

آجاي جهان به نفع خود و به قيمت به 
فقر و فالآت آشانيدن ميليونها انسان 

  . در سراسر جهان بهره ببرند
براي روشن شدن داليل باور نكردني 
جنگهايي آه امروز در جهان به راه 
ميافتد و گواهي بر آنچه آه گفته شد 
نقبي به گذشته شرآتهاي نفتي، 

 بريتيش پتروليوم و شل راآفلر،
ميزنيم و همكاري مشترك و رقابت 
اينان و توطئه هاي آنان عليه ديگران 

  . را به اختصار بررسي مينماييم
  

 Rockefellerهنگامي آه شرآت  
Standard Oil توانست نفوذ خود را بر 

اآثر چاههاي نفتي متعلق به شرآت 
  گسترش دهد و در ادامه Shellهلندي 

 و برگماري ١٩۴۵در شكست ژاپن 
جنرال مك آرتور به عنوان حاآم 
نظامي در اين آشور، عجيب نبود تا 
يكي از فرزندان راآفلر به نام لورنس 
راآفلر آه از ثروتمندترين خانواده 
هاي آمريكايي محسوب ميشود، به 
نيابت و معاونت جنرال مك آرتور 

  برگزيده شود، اما آنچه آه در آن 
  اينكه وي روزها عجيب مينمود 

  

  مقداري اسلحه به عنوان هديه براي 
  ارسال اسلحه در آن . ويتنام فرستاد

روزها براي آشوري آوچك آه 
چيزي به حساب نميآمد و مستعمره 
فرانسه محسوب ميشد توجه آسي را 

اما آگاهان به امور نفت . جلب نميكرد
سالها بعد از آن توانستند راز ارسال 

حسن "اق آن اسلحه تحت نام پرطمطر
رازي آه باز . را آشف نمايند" نيت

  . هم از محدوده دايره نفت بيرون نبود
 هربرت هوور ـ آه ١٩٢٠در سال 

بعدها رئيس جمهور اياالت متحده 
آمريكا شد ـ گزارشي تهيه نمود آه در 
اين گزارش چنين گفته ميشد آه يكي 
از مخازن بزرگ نفتي دنيا در منطقه 

تنام شهرت هندوچين آه بعدها به وي
اين خبر پيش از آن . يافت قرار دارد

انتشار يافت آه هنوز خانواده بوش و 
ساير شرآتهاي بين المللي حفر و 
آشف نفت وارد عرصه فعاليت نشده 

دليل ارسال اسلحه براي ويتنام . بودند
براي آن بود آه آنان بتوانند عليه 
فرانسويها مبارزات خود را گسترش 

جنگجويان . ندداده و بيرونشان آن
ويتنامي و در راس آنان ژنرال جياب 
و هوشي مين موضوع را متوجه شده 
و از آن اسلحه ها نيز به نحو احسن 

فرانسويها بزرگترين . استفاده نمودند
دين بين "شكست تاريخي را در قلعه 

متحمل شدند آنگاه آمريكاييها خود " فو
به ويتنام لشكرآشي آرده و آنجا را به 

. مال و جنوب تقسيم نمودنددو بخش ش
پس از ساليان دراز جنگ و تخريب و 

 آمريكايي و بيش ۵٧٠٠٠آشته شدن 
 ويتنامي، جنگ به پايان ۵٠٠٠٠٠از 

رسيد و مذاآرات صلح در پاريس 
در مذاآرات هنري . آغاز شد

آيسينجر و با معاونت يكي از 
فرزندان راآفلر قرارداد صلح را به 

واحل امضا رساندند و بدينسان س
ويتنام مجددا آماده بهره برداري و 
حفريات شرآتهاي نفتي خانواده 

پيروزي اين مذاآرات از . راآفلر شد
پس انبوه آشته ها، مجروحان، انهدام 
جنگها، شهرها و روستاهاي ويتنام 

ميليونها مجروح و معلول و . بود
آواره اي آه نميدانستند چرا اين 

تقسيم اتفاقات افتاده است، و بدين سان 
در نتيجه . ويتنام آغاز شد" آيك"

تقسيم غنائم جنگ، سواحل ويتنام در 
ميان شرآتهاي نفتي، استاندارد اويل 
آمريكايي، استيت اويل نروژ، بريتيش 
پتروليوم انگلستان، شل هلند و چند 
شرآت بزرگ و آوچك روسي، 

اما . آلماني و استراليايي تقسيم شد
يزي آنچه آه نصيب ملت ويتنام شد چ

  جز دوره اي طوالني همراه با درد و 
  

  .رنج و مشقت ميليونها ويتنامي نبود

پس از پايان جنگ جهاني دوم 
  انگلستان موفق شد با آمك عوامل 

خود در ايران محمدرضا فرزند 
رضاشاه را بر تخت سلطنت بنشاند و 
اين براي انگلستان موفقيت بزرگي 

اما اينكه محمدرضا شاه، شخص . بود
 را به رياست آميته نفت مصدق

برگزيد و اين آميته در ادامه ملي 
آردن صنعت نفت را در ايران در 
دستور آار خود قرار داد، از نظر 
دولت انگلستان اشتباه بزرگي بود آه 

هنگامي . شاه ايران مرتكب شده بود
آه مصدق به نخست وزيري ايران 
رسيد طبق تصميمات و تعهدات قبلي 

 از استقالل و خود مبني بر دفاع
ثروت ايران به ملي آردن صنعت 

بدون شك اين عمل . نفت دست زد
مصدق ضربه جبران ناپذيري به 
سياست هاي استعماري نه تنها در 
ايران بلكه در تمام منطقه شرق وارد 
آورد و در ادامه موجب آگاهي و 
خيزش بسياري از ملتهاي منطقه 

اين عمل استقالل طلبانه . گرديد
ب خشم و عكس العمل مصدق موج

شديد استعمار انگلستان شد و در 
نتيجه آشور ايران را از نظر 
اقتصادي و نظامي مورد محاصره 

در همين زمان شرآت  . قرار داد
Mary Rose متعلق به پاناما آه قصد 

داشت از ايران نفت خريداري آند 
 تهاجم و  آشتيهايش در دريا مورد

محاصره نيروي دريايي انگلستان 
اولين آشتي حامل نفت . رار گرفتق

پانامائي مجبور شد تا در ساحل عدن 
پس از اين شرآتهاي . پهلو بگيرد

آمريكايي نيز به آمك انگلستان شتافتند 
و چون شاه در برآنار آردن مصدق 
با شكست روبرو گرديد، دو آشور 
آمريكا و انگلستان با صرف مبلغي 

 دالر و با آمك ٧٠٠٠٠٠معادل 
اموران ايراني خود عليه و م" سيا"

مصدق به آودتا دست زده و وي را 
به زندان افكندند و دو آشور دوباره 
براي خريد و انحصار نفت ايران، 

  .پيمان شدند وارد 
سياست آمريكا و انگلستان براي تسلط 

مايكل "بر نفت براساس اين گفته 
اگر «نيز عمل ميكند آه " آالن

 خواستي بر جهان حكومت آني بايد
 باشي، همه نفتها و همه  بر نفت مسلط 

، و اين استراتژي آه حكومتهايي »جا
همچون پاناما، عراق، پاآستان، 

مسلح شوند و سپس . . .  عربستان و 
جنگ با آنها؛ همچون جنگ با پاناما 
 وافغانستان، جنگ دوم خليج و اشغال

  تاما از اوايل اين قرن دول. عراق
  

  5ادامه در ص 
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  4دامه از ص ا
آمريكا سياست تهاجم مستقيم خود به 
آشورها و اشغال و بقاء در آنها را در 

سياستي آه هم . پيش گرفته است
اآنون دولت آمريكا در مورد پاناما، 
افغانستان، و عراق به آار گرفته 
است، با اين ادعا آه اين آشورها 

در . براي امنيت آمريكا خطرناآند
ا آه اينجا اين سئوال براي ملت آمريك

بايد با پرداخت ماليات از سياستهاي 
دولت پشتيباني آنند پيش ميآيد آه آيا 

چه . .. آشور افغانستان، پاناما و 
  تهديدي براي آمريكا دارند؟ 

براي مثال دولت آمريكا با اين ادعا 
آه تشكيالت چريكي در آلمبيا به 

 و جبهه آزاديبخش (FARC)نامهاي 
(ELN)ر   براي اياالت متحده خط

. امنيتي دارند، به آنجا لشكرآشي نمود
آيا به راستي اين دو سازمان، امنيت 

ميكردند؟ شرآتهاي  آمريكا را تهديد 
نفتي آمريكايي آه پس از پايان جنگ 
و اشغال پاناما به اين آشور روانه 
شده و آار لوله آشي چهارصد و 
هشتاد مايلي خود را از آلمبيا به 

، پاسخ درياي آارائيب شروع آردند
اين . حقيقي را به سئوال فوق دادند

 ميليون دالر ٩٨شرآتها با صرف 
يكي از دو بزرگترين مخازن نفتي 
آلمبيا را مورد بهره برداري قرار 

 گفته شود آه فقر و  در اينجا بايد. دادند
فاقه، بيكاري، گرسنگي و هرج و 
مرج اجتماعي در آلمبيا بيداد ميكند، 

مل وي آه در اما دولت آمريكا و عوا
آلمبيا قدرت را در دست دادند آاري 

  . با مردم ندارند
شيوه آار اين شرآتها پشتيباني از 
دولتهاي فاشيستي در ايتاليا و آلمان 
در گذشته و همچنين از ارتجاعي 
ترين و فاسدترين حكومتها در جهان 

آنان با يكي متحد و آن را . سوم ميباشد
 راه عليه ديگري بر مي انگيزند و با

انداختن جنگ و آشتار در جهان سوم 
موجب گسترش فقر، جهل و مرض و 
. مهاجرت در ميان اين ملتها ميگردند

اين شرآتها با داشتن امكانات مالي 
هميشه نفوذ قدرتمند خود را در 
موسسات مهم و بويژه در ايالت متحده 
آمريكا حفظ آرده اند و خلع و نصب 

خود بزرگترين شخصيتها را در اراده 
يكي از روساي جمهور سابق . دارند

به » فرانكلين روزولت«آمريكا به نام 
اين امر آشكارا تصريح 

بحران انتخابات در اين «:مينمايد
آشور اين چنين است آه شما بدون 
پشتيباني شرآتهاي نفتي نميتوانيد به 

متاسفانه اين » .حكومت ادامه دهيد
شرآتها از اوائل قرن گذشته و تا هم 

  ون نفوذ خود را همچنان حفظ اآن
  

اما بايد گفت آه بعد از . نموده اند
 آه چند ١٩٧٣بحران نفت در سال 

سالي پس از آن شاه ايران نيز سقوط 
نمود و خميني به قدرت رسيد، تاثير 
گسترده اي بر اقتصاد غرب و بويژه 

اين حوادث . اياالت متحده داشت
موجب يك تجديد نظر استراتژيك در 

ي عمومي شرآتهاي بزرگ سياستها
  .نفتي گرديد

از اين پس اينان تصميم به اشغال 
نظامي مناطق نفتي از منطقه درياي 

اين . خزر تا خليج و ايران گرفتند
شيوه چنگ اندازي بر منابع نفتي به 
سياست رسمي دولت آمريكا تبديل 
شده و باني و طراح اين تئوري جيمي 

 مطرح ١٩٧٩آارتر است آه در سال 
د آه هرگاه مراآز نفتي مورد نياز نمو

آمريكا در هر آجا مورد تهديد قرار 
در » منافع ايالت متحده«گيرد و 

ي آن به خطر بيفتد، بايد آنجا را  نتيجه
به اشغال نظامي درآورد و از آن پس 

ي اين سياست را به  ادامه
  .نام ميبرند» نظريه آارتر«عنوان

پس از اين دوره است آه آمريكا به 
ال آشور آلمبيا ميپردازد، اولين و اشغ

دومين جنگ خليج را به راه مي 
اندازد، يوگسالوي پاره پاره ميگردد، 
جنگ افغانستان، عراق، استقرار 
سربازان آمريكايي در خليج بالكان و 

  .آسياي ميانه انجام ميگيرد
در مورد حوادث منطقه بالكان و 
جنگ و آشتار شوم و شرم آور در آن 

نبايد نقش شرآتهاي نفتي منطقه نيز 
پيش از انهدام آشور . را ناديده گرفت

يوگسالوي شرآتهاي نفتي اروپايي و 
آمريكايي مايل بودند تا نفت منطقه 
درياي قزوين آه مقدار ذخيره آن را 

 ميليارد بشكه تخمين ميزدند ٢٠۶تا 
از طريق ايالت آوروسوو در 
يوگسالوي و سپس درياي مديترانه به 

سازمان . اروپا انتقال دهندبازارهاي 
بانك جهاني در اين زمينه آوششهاي 
فراواني به آار برد تا يوگسالوي را 
. وا دارد تا به اين پروژه رضايت دهد

اما آشور يوگسالوي آن را براي خود 
تجزيه . مقرون به صرفه نديد

يوگسالوي و تخريب اين آشور به 
وسيله آمريكا و آلمان در دستور آار 

عليرغم آن همه فجايعي . فتقرار گر
آه بر سر ميليونها انسان بيگناه 
آوردند، در نهايت اجراي پروژه 
. مزبور را مقرون به صرفه نيافتند

زيرا سرمايه گذاري در آنجا در قياس 
با سود حاصل از درآمد نفت خليج، 
درياي شمال، نفت روسيه و 
آشورهاي اسكانديناوي، زيانمند بود و 

ده ميليونها انسان را به همين دليل سا
قرباني و آواره خواسته هاي خود 

  .نمودند

   بزرگیباز
حادثه يازدهم سپتامبر فرصت بسيار 
مناسبي را براي شرآتهاي نفتي و 
تصميم گيرندگان سرنوشت ملتها و 
دولتها به وجود آورد تا بهتر بتوانند 
براي پيشبرد برنامه هاي خود دست 

 دست آويز جنگ با. به آار شوند
تروريسم موجب آن شد تا آنان بتوانند 
به سادگي تسلط خود را بر منطقه 
وسيع نفتي جهان از حوزه درياي 

قبل . خزر گرفته تا خليج اعمال آنند
از اين حوادث فاجعه بار و در تاريخ 

 دونالد رامسفلد ٢٠٠١بيستم ژانويه 
اظهار داشته بود آه برنامه اي در 
ود دست دارند تا نيروهاي نظامي خ

.  آشور جهان مستقر نمايند١۵را در 
عليرغم داليل واهي و ادعاهاي بي 
پايه جهان را به ميداني بزرگ براي 
تاخت و تاز و نظاميگري خود قرار 
داده و مناطق وسيعي از جهان، از 
مرز چين تا دروازه هاي روسيه از 
طرف شمال تا منطقه درياي آدرياتيك 
در غرب را در محاصره نظامي خود 
درآورده اند و اين در حالي است آه 
ميليونها انسان محروم در اين مناطق 
نميدانند آه اين فعل و انفعاالت چرا 

  .انجام ميگيرد
در برابر گسترش مناطق نفوذ و 
ثروت بيكران، اينان هيچگاه به فقر و 
فاقه عظيمي آه در آفريقا در جريان 
است نينديشيده بلكه بنا به تحقيقات 

Micheal Wehby از طرف موسسه 
تحقيقاتي واشنگتن، دولت آمريكا بايد 
فرماندهي نيروي دريايي خود را در 
منطقه جنوب اقيانوس آتالنتيك تقويت 
نمايد تا بتواند از منافع آمريكا و هم 
پيمانانش در آفريقاي غربي در 

  .صورت بروز خطر حمايت نمايد
قبل از حادثه يازدهم سپتامبر يعني در 

استاندارد «و شرآت د١٩٩٨سال 
 موسسه ۴٧٪آه » يونيكال«و » اويل

» سنتاگاز«گاز آسياي ميانه را به نام
در اختيار داشتند، قرار گذاشتند تا خط 

 آيلومتر از ١٢٧١لوله اي به طول 
منطقه دولت آباد در ترآمنستان تا 
شهر مولتان در پاآستان احداث 

اين خط لوله آه از درون . نمايند
 ١/٩ ميگذشت مبلغ آشور افغانستان

ميليارد دالر هزينه داشت و ميتوانست 
گاز ارزان را به بسياري از 

  .بازارهاي جهان منتقل نمايد
  

قابل ذآر است آه يكي از اهداف 
عمده شرآتهاي نفتي در بر سر آار 
  آوردن طالبان، تاسيس همين خط لوله

  
  6 ادامه در ص
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  5ادامه از ص 
 پيشبرد. گاز و حفاظت از آن بود

برنامه هاي اين پروژه به عهده حميد 
آرزاي بود آه در آن زمان مستشار 
شرآت يونيكال و از طرفي شخص 

 Williamمورد اعتماد ويليام آيسي 
Casey بود و از همين طريق وي 

اجازه اقامت در آمريكا به دست آورده 
يكي ديگر از آساني آه در اين . بود

آار سهم بزرگي داشت زلماي خليل 
 از مشاوران Zelmey Khalilzadزاد 

رئيس جمهوري آمريكا در امور 
اما مذاآرات اين دو . افغانستان بود

شرآت با حكومت طالبان به بن بست 
زماني . رسيد و برنامه متوقف ماند

 Johnطول نكشيد آه با گزارشي آه 
Marseca يكي از معاونان شرآت 

يونيكال و در عين حال سفير ويژه 
 افغانستان به آاخ اياالت متحده در

سفيد ارائه داده تصميم گرفته شد به 
  . حكومت طالبان پايان داده شود

وي در گزارش خود اظهار داشت تا 
وقتي آه ما داراي حكومتي از 
مجموعه دوستان خود در افغانستان 
نداشته باشيم نبايد صحبتي از احداث 

از . خط لوله گاز به ميان آورده شود
پرونده طالبان به آن پس و به يكباره 

آناري گذاشته شد و به دنبال دليل و 
مدرآي رفتند تا بتوانند به حكومت 
طالبان پايان دهند؛ با تهاجم موشكي 
به شهر جالل آباد تا جنگ همه جانبه 

 ٢٠٠١عليه افغانستان در اآتبر سال 
. آه همه جهانيان شاهد آن بودند

اگرچه با سقوط طالبان حميد آرزاي 
دست نشانده آنان بود بر آه دوست و 

سر آار آمد، اما مسئله احداث خط 
. لوله گاز تقريبا از دستور خارج شد

در جريان مجموعه اين توطئه ها و 
تجاوزات، آشور افغانستان تخريب، 
ميليونها انسان آواره، گرسنه و 
درمانده به زندگي نكبت بار ادامه 

آنها پس از انهدام افغانستان . ميدهند

 جنگ و تجاوزي به غايت هم اآنون
  .دردناآتر در عراق به راه انداخته اند

در مورد جنگ عليه عراق بايد گفت 
آه هدف آمريكا و شرآتهاي نفتي 
برگشت به دوره هاي قدر قدرتي و 
يكه تازي سابق بود، دوراني آه 
شرآتهاي نفتي آمريكايي و در رأس 

 سودهاي آالني به Rockefllerآنان 
ارد دالر در سال به مبلغ سيزده ميلي

. ١٩۴٨ـ١٩۶٠جيب ميزدند، سالهاي 
در آن سالها غالب چاههاي نفت ايران 
و آشورهاي خليج همه زير سلطه 

البته اآنون نيز اينان . اينان بود
براي . سودهاي آالني به جيب ميزنند

مثال غالب پولهاي فروش نفت به يكي 
از بزرگترين بانكهاي آمريكايي واريز 

 Rockfeller Manhattenميشود بنام 
Bank . در عين حال اين بانك مسئول

اداره آردن دو موسسه بزرگ بانكي 
 Saudiدر عربستان سعودي به نامهاي 

Industrial Fund و Saudi Investment 
Bankبدون شك غالب سرمايه .  ميباشد

هاي عربستان به جيب همين بانكها و 
  .موسسات آمريكايي ريخته ميشود

 صنايع ١٩٧٣ در سال دولت عراق
نفت را در آشور ملي اعالم نمود و 
شرآتهاي آمريكايي و انگليسي 

اين دو . دستشان از نفت آوتاه شد
آشور هميشه در صدد بودند تا آب 

عراق . رفته را به جوي بازگردانند
در عين حال بر درياي عظيمي از 
نفت قرار دارد و مقدار نفت ذخيره آن 

يفيت عالي  ميليارد بشكه با آ١١٢
با آشف تازه حوضه هاي نفتي . است

در صحراي غربي عراق معلوم شده 
آه اين آشور از لحاظ مجموعه ذخاير 
از عربستان غني تر است و اين در 
حالي است آه هزينه توليد نفت عراق 

براساس گفته يكي . بسيار پايينتر است
از مديران شرآتهاي نفتي غرب به نام 

John Teelingاق سودي در ، نفت عر
 درصد را نصيب صاحبانش ٩٧٪حد 

هجوم شرآتهاي نفتي . خواهد آرد
فرانسه، آلمان و روس به طرف 
عراق و بستن قراردادهاي طويل 

در حقيقت . المدت بنابر اين داليل بود
آنان با بستن چنان قراردادهايي راه را 
بر ورود شرآتهاي آمريكايي و 
انگليسي بسته بودند و اين در حالي 
بود آه اين شرآتها خواستار مطالبات 

 و پس ١٩٧٢و زيانهاي خود در سال 
. از ملي شدن صنايع نفت عراق بودند

  اما ورود شرآتهاي نفتي آمريكا و
 انگلستان در حالي آه بر باالي تانكها 
نشسته بودند، گوي سبقت را از 

آنان همان آاري . حريفان خود ربودند
ام، را آردند آه در گذشته در ويتن

  .انجام داده بودند... ايران، خليج و
داليل و توضيحات باال، عوامل مهم 
اشغال آشور عراق توسط آمريكا و 
انگلستان و در حقيقت شرآتهاي نفتي 
بود، مضافا اين آه ذخيره نفتي آمريكا 
آنچنان آه برآورد آرده اند تا سال 

اولين اقدامي .  به پايان ميرسد٢٠٢٠
دست زدند، تسلط آه اشغالگران به آن 

بر موسسات و ادارات و وزارتخانه 
براي » پاول«نفت بود آه بنا به گفته

اما ! نگهدارند» امانت«ملت به عنوان
نيروهاي اشغالگران هيچ اقدامي براي 
حفاظت از اموال و موسسات 
عمومي، موزه ها، موسسات اقتصادي 

آيا تانكهاي نفتي . انجام ندادند... و
ر آردن اجساد همچنان به لت و پا

فقرا و بيگناهان عراقي تحت 
آنها از ستم رژيم » آزادي«عنوان

صدام ـ صدامي آه خود با حمايت هم 
اينان بر سر آار مانده بود ـ ادامه 

  :خواهند داد و يا اين آه
  مار فسا گرچه فسون گر بود

  آشته شود عاقبت از مار خويش؟
   
 و محقق الجزايري در امور نويسنده*

آمريكا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آارگران بيشترين فرزشندگان آليه هستند

  گروه گزارش ايلنا

  . ه بودمديرآل بهزيستي استان همدان دست به عمل جراحي جوان ماليري زد آه به دليل فقر مالي اقدام به فروش آليه خود آرد

اين جوان ماليري آه از آودآي تا پايان تحصيالتش در مقطع فوق ديپلم تحت پوشش سازمان بهزيستي نيز بوده، به دليل فقرمالي و عدم 

  .تومان وام ازدواج، اقدام به فروش آليه خود آرد  موافقت با درخواست وام وي براي دريافت يك ميليون

ن در مجلس شوراي اسالمي در اعتراض به اين اتفاق، خواستار برآناري مديرآل بهزيستي محسن ترآاشوند نماينده مردم تويسرآا

آيا بهتر نبود آه اين مبلغ را به عنوان وام به اين جوان « : وي گفت.  شد   چمني رئيس سازمان بهزيستي  همدان و استعفاي دآتر راه

راه چمني نيز ضمن اظهار بي اطالعي مدعي !ود نشود؟ آنهم به يك بهاييآردند تا او مجبور به فروش عضوي از اعضاي بدن خ  پرداخت مي

اگرچه ديگر براي عابران تصوير اعالنهاي فروش آليه در پايتخت تبديل به امري عادي شده است،  !شد خبرنگاران مسئله را بزرگ مي آنند

 .ر، بخصوص آارگران تشكيل مي دهندا قشر آسيب پذياما تماس با اغلب فروشندگاه آليه نشان مي دهد بسياري از فروشندگان آليه ر

به " است، تا فروش اعضا بدن   توجهي به بيمه آارگران باعث شده   ها و تورم، بخصوص در بين قشر آارگر و بي  چه روند روبه افزايش قيمت

 معيشتي اقدام به فروش اعضا بدن خود پذير جامعه افزايش يابد تا براي رهايي از بن بستها ي  در ميان اين قشر آسيب" خصوص آليه 

 .آنند  
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 سازمان يابی مستقيم و مستقل خوِد مردم
 تنها راه پيشروی است

  1ادامه از ص 
وع تظاهر          تصادفی نيست که دستگاه واليت مدت هاست هر ن
ردم                     ا م د ب ا زور و تهدي ط ب ته و فق ار گذاش به مشروعيت را کن

ا دامن                 . روبرو می شود    ا ب ن تنه د از اي م بع ان رژي ًا مخالف ثاني
ردن             زدن رل ک ل کنت ی غيرقاب  به بحران حکومت ناپذيری، يعن

ان     ود را نش ودی خ ل وج د دلي ی توانن م، م رای رژي اع ب اوض
د ود  . بدهن د، نف دتر باش ه کارآم ن زمين ه در اي انی ک ر جري و ه

رد     د ک دا خواه ردم پي ان م تری  در مي دی   . بيش ان بن ًا زم ثالث
ا مي                   ه در آن آهنگ تحوالت ب ده است ک زان فشرده ای آغاز ش

روی              دترين ني ايی کارآم توانايی رژيم در کنترل اوضاع و توان
د    ين خواه ذيری تعي ت ناپ ران حکوم تراندن بح الف در گس مخ

  .شد
  

ه سوی دوران           ی هم اکنون همه     )2  صف آرايی های سياسی ب
آغاز اين صف  . پس از جمهوری اسالمی جهت گيری کرده اند       

درت جای                 ری ق آرايی ها صرفًا به معنای آغاز دوره شکل گي
زين اتيو(گ ان  ) آلترن ا نش ی ه ن صف آراي ت، بخشی از اي نيس

ر          زين غي ای گ ری ج کل گي ال ش ی از احتم ده نگران دهن
 از تکرار فاجعه شکست انقالب      نگرانی. دموکراتيک هم هست  

ان     57 ی از ايراني ت بخش بزرگ ر ذهني ه ب ت ک اله ای اس  مس
ی آورد ار م ه از بطن  . فش وری اسالمی ک والی جمه را هي زي

ه                  ه است ک ا آموخت ه آن ه ر آورد، ب وده ای سر ب يک انقالب ت
ان         ای پاي ه معن رورتًا ب تبدادی ض درت اس ک ق رنگونی  ي س

تبدادی           استبداد نيست، بلکه می توان      درت اس ری ق ه شکل گي د ب
د    خ             . مصيبت بارتری بيانجام ه تل ه از يک تجرب ی ک ن نگران اي

ری                    رای شکل گي ه ای ب د زمين زد، می توان توده ای بر می خي
رای      يک هشياری تاريخی باشد که مردم ايران در متن پيکار ب
ه چگونگی و جهت سرنگونی             سرنگونی جمهوری اسالمی، ب

د، بلکه         آن نيز بينديشند و فقط       ا نکنن د اکتف به آن چه نمی خواهن
د داشت     . برای آن چه می خواهند نيز تدارک ببينند        ترديدی نباي

ين پيکارهای ضد جمهوری                  تن هم زين در م که قدرت جای گ
ه دادن بحث        . اسالمی شکل خواهد گرفت    بنابراين به فردا حوال

  و صف آرايی های مربوط به نظام جايگزين، به نفع هر که 
مسلمًا به نفع هواداران دموکراسی و اکثريت عظيم مردم         باشد،  

  . ايران نخواهد بود
  

المی در  )3 وری اس ا جمه ران ب ردم اي ای م ی ه ا روي  روي
  شرايطی اوج می گيرد که کشور ما به يکی از کانون های 

  
ه جمهوری        . بحران بين المللی تبديل شده است      ا ک دولت آمريک

رده،   " حور شر م"اسالمی را يکی از سه عضو اصلی         اعالم ک
ه نظامی در      ی از مداخل پنهان نمی کند که در صورت لزوم حت

د، نقش           . ايران خودداری نخواهد کرد    ی تردي انی، ب م زم اين ه
عوامل بين المللی را در تحوالت داخلی ايران به نحو بی سابقه            

ا برانگيختگی     . ای افزايش داده است  توأم شدن فشار خارجی ب
ژيم، گرچه موقعيت جمهوری اسالمی را       عمومی مردم عليه ر   

شکننده تر می سازد، اّما در عين حال با نقض حق مردم ايران             
ام            ری نظ رای شکل گي ه الزم ب در تعيين سرنوشت خود، زمين

ازد   ی س اعد م ک را نامس زين دموکراتي ای گ را اوًال . ج زي
ن        ردم اي ه م ود ک ی ش ران م ت اي حنه سياس ی وارد ص نيروي

ر آن نمی توانند داشته باشند؛ ثانيًا به داليل         کشور هيچ کنترلی ب   
کافی، آمريکا قدرتی نيست که دوست دار دموکراسی در خاور       

د    ا باش ور م ه و در کش دی    . ميان ايل کلي ی از مس ابراين يک بن
ن است                 ونی اي ران در شرايط کن ردم اي جنبش آزادی خواهی م
ر      ود ب ی موج ين الملل ارهای ب رداری از فش ره ب ه ضمن به ک

ا، در           رژيم ، از مداخله قدرت های خارجی و مخصوصًا آمريک
  .تعيين سرنوشت مردم ايران جلوگيری شود

  
ود                )4 د ب ه صورت نظامی خواه  نه مداخله آمريکا ضرورتًا ب

ًا                 ر دموکراتيک الزم است حتم ری نيروهای غي درت گي ونه ق
فراموش نبايد کرد که در سال      . باحمايت آمريکا صورت بگيرد   

ی از ط57 ر      خمين ه ب دون تکي وده ای و ب الب ت ک انق ق ي ري
يد   درت رس ه ق ه ب ود ک ارجی ب ای خ درت ه ر . ق ابراين خط بن

مداخله قدرت های خارجی در تعيين سرنوشت مردم ايران هر          
داز شکل                   م ان ه چش رين خطری ک زرگ ت قدر هم جدی باشد، ب
عف   د، ض ی کن د م ا را تهدي ور م ی در کش ری دموکراس گي

دنی و سي  افتگی م ازمان ي ران است س ردم اي ی م ل . اس درتحلي
ان     ی را امک اممکن و دموکراس تبداد را ن ه اس زی ک ايی چي نه

ی  . پذير می سازد سنگر بندی مدنی و سياسی توده ای است           يعن
ا و       ت ه ول خواس ردم ح ف م ای مختل ش ه ابی بخ ازمان ي س

ان تقيم خودش ای مس بش . نيازه ين جن تن هم ار در م ن ک ر اي اگ
برابر چشمان مان گسترش می يابد ضد استبدادی کنونی که در     

الب    ه شکست انق اد، فاجع ال زي ه احتم رد، ب  57صورت نگي
رای  ورش ب ًا در اوج ش ا دقيق ور م د و کش د ش رار خواه تک
ل مصيبتی               اره در تون رهايی از جهنم جمهوری اسالمی، دو ب
ی                      ا حت د ي ا طول بکش ه ه ه ممکن است ده فرو خواهد رفت ک

  . در آن پايان يابدموجوديت کشوری به نام ايران 
ايش يک دوره   )5 ا گش ند، ب زرگ باش م ب در ه ر ق  خطرات ه

د               م بوجود می آين ری ه زرگ ت در هر   . انقالبی فرصت های ب
دوره انقالبی نيروی توده ای عظيمی آزاد می شود وابتکارات           
ياری         ه بس د ک ی گيرن کل م ابقه ای ش ی س ای ب ت ه و خالقي

ذ             ازند    ناممکن های دوره های عادی را امکان پ در . ير می س
رای          ريِن راه ب ار ساز ت يشِ  رو، ک زرگ پ دوره خيزش های ب
ا      ه ب ی، مقابل يس دموکراس المی، تأس وری اس رنگونی جمه س

ا  قدرتمداخله   ال              یه الی ديگر، فع خارجی و هر خطر احتم
وده     دن ت دان آم ه مي دن و ب ردم و    یش ر م ترده ت ه گس ر چ  ه

تابان           ر آن هاست     سازمان يابی مستقل و مستقيم هر چه ش و .  ت
ی واسطه بخش        چنين کاری فقط حول خواست ها ونيازهای  ب

ذير است ان پ ردم امک وِد م ای مختلف خ يچ بخشی از . ه از ه
ه                    ار گذاشتن و ب ا کن ه ب مردم نمی توان و نبايد انتظار داشت ک

ی واسطه و اّخص خودشان               " فردا" واگذاشتن خواست های ب
 بخش  یواست های همه  خیو مسّلم است که همه     . فّعال شوند 
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ق    . های مردم با هم خوانايی نخواهند داشت       ا درست از طري ام
ردم می   ه م وانی هاست ک اهم خ ی ن ا و حت اگونی ه ين گون هم
اتی آزادی های           توانند ارزش سازمان يابی مستقل و اهميت حي
مدنی و سياسی را دريابند، فصول مشترک خواست هاشان را      

ر   ر م ای ديگ ای بخش ه ا خواست ه رای  ب د و ب دم کشف کنن
ايی      . تأسيس دموکراسی سنگر بندی کنند     بر خالف تّصور آن ه

از           ا و ني ا مسکوت گذاشتن خواست ه ردم ب د م که انتظار دارن
های مادی شان، فعًال برای سرنگونی جمهوری اسالمی متحد           
ذير   ل ناپ ق تحم ًا از طري ردم اساس ای م ه   بخش ه وند، هم ش

ه جمهوری         يافتن شرايط زندگی شان است ک         ه شورش علي ه ب
و شرايط زندگی مردم را صرفًا نمی   . اسالمی کشيده می شوند 

ل داد  رايط فرهنگی و سياسی تقلي ه ش وان ب يچ کس . ت اال ه ح
جرأت انکار اين حقيقت را ندارد که اکثريت عظيم مردم ايران           
يش از                   د و ب ذير می يابن شرايط مادی زندگی شان را تحمل ناپ

ر، از هم  ز ديگ ر چي ا   ه ی ب ا روي ه روي ه ب ق است ک ين طري
وند    ی ش يده م المی کش وری اس ن    . جمه ل در اي دکی تأم ا ان ب

رای       ه ب د ک د در ياب ی توان ی م ر کس ذير، ه ار ناپ ت انک حقيق
رای          تبدادی و پيکار ب اکثريت عظيم مردم ايران جنبش ضد اس
ادی        رايط م ين ش ود هم رای بهب ار ب تن پيک ی در م دموکراس

ی کن  دا م ا پي دگی معن تبدادی،  . دزن ای ضد اس تفکيک پيکاره
د و   ايد مفي ری ش د نظ اظ تجري ه لح اتی ب ک وطبق دموکراتي
ه های مختلف               ا جنب ی، اينه ای واقع ا در دني ضروری باشد، اّم

ان دارد     م جري توجه  . روندی يگانه اند که هم زمان وتنيده  دره
ی                واداران سوسياليسم اهميت رای ه ن حقيقت مخصوصًا ب به اي

جنبش  آگاهانه و مستقل     "ن ها فقط با وفاداری به       آ. حياتی دارد 
يم    ت عظ رای اکثري يم ب ت عظ ک   " اکثري تای ي ی در راس يعن

تبداد و      ه اس ار علي د در پيک ی توانن تی م تراتژی سوسياليس اس
ه       ردن ب ت ک ا پش ه ب ند، ن د باش ؤثر و مفي ی م رای دموکراس ب

  . پيکار های طبقاتی زحمت کشان و محرومان
ه اي  ور           در جامع ت کش د جمعي تاد درص ر از هش ران اگ

ًال خواست    تبدادی، فع ار ضد اس رد پيک يش ُب رای پ واهيم ب بخ
ته از   ا ندانس ته ي د، دانس ان را مسکوت بگذارن اتی ش ای طبق ه
ان صرف نظر   ابی خودش ازمان ي ًال از س واهيم فع ا می خ آنه

  اّما در جامعه ای که هشتاد در صد جمعيت آن از سنگر . کنند
ابی حول خواست های                بندی مدنی  ازمان ي ی س  و سياسی، يعن

ری        کل گي ه ش دی ب ا امي ند، آي روم باش ان، مح طه ش ی واس ب
د   وش نباي ه فرام د؟ البت ته باش ود داش د وج ی توان دموکراسی م
ًا     کرد که در يک دوره توفانی، اين جمعيت عظيم بی لنگر حتم
ه وار              به پيکارهای سياسی کشيده خواهد شد، اّما به صورت گل

ر "هم چون هوراکش اين يا آن   و   ار "و " رهب ه دان  " آموزگ هم
  .و خطا ناپذير که عکس اش را در ماه خواهند ديد

  
  
ر نکات    " راه کارگر " با نظر به ارزيابی ياد شده است که          )6 ب

  :زير تأکيد  می ورزد
  

ف • وع   -ال ر ن المی، ه وری اس رنگونی جمه دون س  ب
ود      ری و بهب ی، براب رف دموکراس ه ط يش روی ب پ

ت     ش اممکن اس ا ن ور م ردم در کش دگی م . رايط زن
رين و   ه ت م هزين رين، ک ريع ت ی (س رای دموکراس ) ب

دان             ه مي ا ب بهترين راه سرنگونی جمهوری اسالمی ب

 هر چه گسترده تر مردم و سازمان يابی         یآمدن توده   
ی          ای ب ت ه ول خواس ا ح ر آن ه تابان ت ه ش ر چ ه

ی و      . واسطه شان گشوده می شود        ه انقالب يچ برنام  ه
ازمان      دون س ی، ب ی مترق دبير سياس رح و ت يچ ط ه
ردم،   ود م دن خ د ش وان من ابراين  ت تقل و بن ابی مس ي
. اين سازندگان اصلی تاريخ، معنايی پيدا نخواهد کرد       

ايی                 ا آن ج ا و طرح های سياسی ت بنابراين برنامه ه
د در يک   ه بتوانن د ک ت دارن ارزش مصرف و حقاني

رين و     ه ت رده، پردامن دی فش ان بن رين  زم رتپش ت  پ
  .جنبش مستقل مردمی را به ميدان بياورند

  
ر      -ب • يش از ه ران ب ی در اي ری دموکراس كل گي  ش

يم  اتی اکثريت عظ ابی طبق ازمان ي ه س ر، ب ز ديگ چي
جمعيت اين کشور، يعنی کارگران و زحمت کشان و          

تگی دارد  ان بس واداران  . محروم ابراين ه بن
 پيکار  سوسياليسم نه با مسکوت گذاشتن سازمان يابی      

ر           های طبقاتی معطوف به سوسياليسم، بلکه با تأکِيد ب
ری  کل گي ه ش ت زمين رای تقوي د ب ی توانن آن م

د ور بجنگن ن کش ه . دموکراسی در اي دی ب ين تأکي چن
معنای کم توجهی به اهميت حياتی خوِد دموکراسی يا         

ه آن نيست ردن ب اه ک زاری  نگ دون . اب م ب سوسياليس
ايی   د معن ی توان ی نم ار  دموکراس د و پيک ته باش  داش

رای      ار ب اتی  از پيک ی حي ی جزي رای دموکراس ب
  .سوسياليسم است

  
ک،          -ج •  در کشوری که فقدان هر نوع سنت دموکراتي

شرايط تأسيس دموکراسی را آشکارا دشوارمی سازد       
ا    ه ب ی در مقايس الف دموکراس ای مخ و نيروه
تری     ت بيش ات فعالي ی، از امکان واداران دموکراس ه

تند، طفره رفتن از هر تالشی که برای        برخوردار هس 
حتی ابتدايی ترين خواست های دموکراتيک صورت        
ه باشد، جز تضعيف پيکار          ی ک می گيرد، با هر دليل

د ته باش د داش ايی نمی توان رای دموکراسی معن از . ب
الش    د و ت م ضمن تأکي واداران سوسياليس ن رو، ه اي

ارکتی         ال مش ، برای راه انداختن جنبش دموکراسی فّع
دايی      بايد در تقويت حرکت های موجود حتی برای ابت
ی روی     يچ کوشش ک، از ه وق دموکراتي رين حق ت

ند   ر                . گردان نباش تالف های پ ا و ائ اری ه م ک ه ه و ب
بش   ترش جن د در گس ی توانن ه م ی ک رّک ومنعطف تح
ه       ا هم ند، ب ؤثر باش ردم م ومی م واهی عم آزادی خ

  .هواداران دموکراسی دست بزنند
  
د ب  )7 ر و     تاکي ترده ت ه گس ر چ ابی ه ازمان ي ر ضرورت س

هرچه شتابان تر مردم، بدون تالش پی گير برای فراهم آوردن           
وده ای و سراسری  ًا ت اط و گفتگوی واقع وازم و شرايط ارتب ل
ی      ای سياس ان ه اگون و جري اعی گون ای اجتم بش ه ان جن مي
وری   رنگونی جمه ِف طرف دار دموکراسی در جهت س مختل

ا    د      اسالمی، بی معن د مان ی ثمر خواه ه کنگره     .  و ب ان ک م چن ه
ين                   ه چن يدن ب رين راه رس ی ت رد، عمل هفتم سازمان ما اعالم ک
ا                   ه ب وروم دموکراتيک است ک اد يک ف لوازم و شرايطی، ايج

ه   الش هم ی      یت االن سياس ل و فع امع، محاف ا، مج ان ه  جري
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ورت       د ص ی باي رف دار دموکراس کل ط ر متش کل و غي متش
رد ابراين، ه. بگي ره بن ده در کنگ اد ش د سياست اتخ ان باي م چن
تم  اد   (هف اره ايج ک   "در ب وی دموکراتي وروم گفتگ ا  ") ف را ب

  . قاطعيت تمام پی گيری کنيم
  

ا              اری ه م ک              فوروم دموکراتيک رقيب هيچ يک از ه
وانيم و       و اتحاد عمل ها وتجّمعات دموکراتيک نيست و ما می ت

ان، از هر ح    م زم ه طور ه د ب اری   باي م ک تالف و ه رکت و ائ
د در گسترش و تقويت صفوف طرف داران              ه بتوان منعطف ک
ر يک از آن  يم و در ه تيبانی کن د، پش ذار باش دموکراسی اثرگ
ها، تا جايی که محدوديتی برای تعهدات سوسياليستی و طبقاتی          

همه اين نوع حرکت ها می      . ما ايجاد نکند، فعاالنه شرکت کنيم     
ری کل گي ه ش د ب دتوانن تاب بدهن وروم دموکراتيک ش ی .  ف ول

ا هدف          مسّلم است که فوروم دموکراتيک تا زمانی که تجمّعی ب
يچ يک               ها و وظائف مشخص آن شکل نگرفته است، نبايد به ه

  . از حرکت ها و تجمّعات دموکراتيک ديگر فرو کاسته شود
  
در شرايطی که رويارويی مردم ايران با جمهوری اسالمی          )8

 و در عين حال خطر مداخله آمريکا و حمايت آن      اوج می گيرد  
ره (از جريان های غير دموکراتيک   ) مانند سلطنت طلبان و غي

د      د می کن اری   . دورنمای شکل گيری دموکراسی را تهدي م ک ه
وکرات ضرورت   ان دم وری خواه رّک جمه ر تح ترده و پ گس
ان دموکراسی               ع مخالف عاجلی است که هر تأخيری در آن به نف

ذيری را می سوزاند           تمام می ش   . ود و فرصت های برگشت ناپ
ری      ع گي دون موض وکرات ب ان دم وری خواه اری جمه م ک ه
وری  رنگونی جمه رورت س ا در ض اطع آن ه ن و ق روش
درت    اير ق ا و س ويی آمريک ه ج ا مداخل ت ب المی، در مخالف اس
اع از  ران، و در دف ردم اي ين سرنوشت م ارجی در تعي ای خ ه

د وشرط سياسی و      جمهوری، دموکراسی و آزادی   ی قي  های ب
وروثی و      ی، م ومتی دين وع حک ر ن ا ه ت ب ابراين مخالف بن

رد        ا بگي د پ ه جمهوری        . ايدئولوژيک، نمی توان طبيعی است ک
ن              ه اي خواهان دموکرات نمی توانند خواست های شان را فقط ب
د                ا می توان راين خواست ه د ب ا تأکي د، اّم ل بدهن نکات کلی تقلي

  . اوليه هم کاری ها را تأمين کندحداقل الزم برای شروع
ده                    اد ش داقل های ي ر ح د ب ا تأکي ان دموکرات ب جمهوری خواه
ع       ه از موض ری ک ای ديگ ان ه ود را از جري ع خ د مواض باي
ه            گيری روشن در مقابل جمهوری اسالمی يا سلطنت، يا مداخل

ازند      ايز س د، متم ی رون ره م ا طف ری آمريک ين  . گ دون  چن ب
ی توان  ا نم ايزی آن ه م    تم دازی ه رای راه ان ی ب ز ثقل د مرک ن

  .کاری های جمهوری خواهان دموکرات به وجود بياورند
  
الی      )9 المی احتم وری اس ی جمه رو پاش ا ف رنگونی ي ر س اگ

ی      رار م ری ق وس ت داز ملم م ان دام در چش ه م ی است ک واقع
تابان                گيرد، و اگر سازمان يابی هر چه گسترده تر و هر چه ش

املی است   ا ع ردم تنه ه   ترم رار فاجع ر تک د خط ی توان ه م ک
ه است     - را 57شکست انقالب    ق آويخت ر اف ون ب ه اکن  پس - ک

اعی    وروم اجتم کيل ف ه تش وان داشت ک ی ت دی نم د، تردي بران
ن دوره ی  ه در اي ت ک ی اس رين راه ی ت رين و عمل ان ت آس
دی    ان بن د در يک زم ی توان اعی م زرگ اجتم ای ب زش ه خي

ارگر   ترده ک ابی گس ازمان ي رده، س ان و فش ت کش ان، زحم
ازد   ذير س ان پ ور را امک ن کش ان اي ای . محروم ت ه حرک

وری    ومی جمه ران عم تن بح ه در م اگونی ک اعی گون اجتم
اعی      وروم اجتم ه ف د؛ تجرب ترش ان ال گس دام در ح المی م اس
ه در        ددی ک اعی متع ای اجتم وروم ه ق ف انی و سرمش جه
دن      انی ش د، و جه ری ان کل گي ال ش ف در ح ورهای مختل کش

م            ايدئول وژی نئو ليبراليسم اقتصادی که اکنون در کشور ما با ه
ين بخش بزرگی از               رايی جناح های مختلف حکومتی و هم چن
رايط         ود؛ ش ی ش ته م ار بس ه ک المی ب وری اس ان جمه مخالف
ه وجود       ران ب مساعدی برای راه اندازی فوروم اجتماعی در اي

د  ی آورن اتی     . م ی طبق م آي رد ه کلی از گ اعی ش وروم اجتم ف
ا الف  ک دون ات ه ب ان است ک ان و محروم رگران و زحمت کش

م             ا کشمکش های ک وقت و نيرو بر سر پالتفرم های انتزاعی ي
حاصل و بی حاصل تشکيالتی، مرکز تجّمع مشترکی برای هم          
اعی و   ای اجتم بش ه رک جن ر تح ف و پ ای منعط اری ه ک

راهم می آورد       اگون ف اعی در   . سياسی مترقی گون وروم اجتم ف
ا           صورتی می ت   واند با موفقيت شکل بگيرد و با آهنگ مناسب ب

دامات   ازمان دهی اق ه س د ک ترش ياب ران گس روز اي رايط ام ش
ی واسطه              یمشخص و با بازده ملموس حول خواست های  ب

د             رار بده . جنبش های اجتماعی مشخص را مبدأ حرکت خود ق
ن    ه اي د ک ی ده ان م اعی نش ای اجتم وروم ه اکنونی ف ه ت تجرب

ازمان،                شکل از گرد ه    ا س د ت بش باش د بيشتر يک جن ی باي م آي
ارنگی شان            ا را در رنگ ه آن ه ا ک بش ه رای جن البته جنبشی ب

د   ع کن م جم د دور ه ی توان بش در   . م ن جن ت اي درت و اهمي ق
ا   دون  ي رم ّم ه در پالتف ت و ن ه آن اس تابان دامن ترش ش گس

اختار منسجم ين جنبشی . س ازين(چن م در مراحل آغ ) دست ک
د           عمدتًا با    تمرکز روی مقابله با نئوليبراليسم اقتصادی می توان

رايش ضد            بش بخشی از گ ن جن پيش برود هر چند که ما در اي
در ايران خواه جمهوری    . سرمايه داری آن را تشکيل می دهيم      

در   ان ب ران ج ن بح د از اي واه بتوان ود، خ رنگون ش اسالمی س
اه سلطنت  برد؛ خواه آمريکا به ايران حمله کند، خواه نکند؛ خو        

يند، خواه جمهوری سر راست                به جای جمهوری اسالمی بنش
ی   ت و واقع ری ثاب م خط ود؛ نئوليبراليس رار ش ر ق ی ب عرف
د        ران را، مانن ردم اي د م تاد درص دگی هش ه زن ود ک د ب خواه

رد       د ک ا          . طاعونی مرگبار تهديد خواه ه ب رای مقابل ا ب روی م ني
يار           ان بس ضعيف، و  اين خطر بسيار پراکنده است و صدای م

درت          تداللی و ق ق اس تن منط ه داش زم ب ا مل ه م ن مقابل در اي
تيم  دی هس اعی نيرومن ه   . اقن ياری از ب ارويی، بس ن روي در اي

طالح  وکرات "اص د     " دم ای خواهن ل ج ا در اردوی مقاب ه
گرفت، در حالی که نئو ليبراليسم شرايط تکوين دموکراسی را           

د  ی کن امًال   . تضعيف م ی ک ک دموکراس ی ي را حت د زي يم بن ن
ادی    ادل اقتص ک تع ه ي ی ب و    -ليبرال ه نئ از دارد ک ی ني  سياس
ه در        . ليبراليسم آن را ناممکن می سازد      رد ک و فراموش نبايد ک

د               ای سومی دارد و خواه ايران نئو ليبراليسم شکل خشن تر دني
رد             د ک در . داشت و مدافعان آن عمًال از برده داری دفاع خواهن

ا   ا م واری ه ن دش ه اي ل هم ارگران و مقاب وده ای ک يج ت ه بس ب
ر        اعی درگي بش های اجتم زحمت کشان و محرومان و همه جن
ی واسطه شان                ا و نيازهای ب با نئوليبراليسم، حول خواست ه
رای                  ل لمس ب ر قاب نياز داريم و نه به پالتفرم های انتزاعی غي

  :بنابراين الزم است به ياد داشته باشيم که . آن ها
  

د در         فوروم اجتماعی تج   -الف  ًا باي معی است که اساس
رد     ا بگي ان های چپ در            . ايران پ االن و جري ه فع البت
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خارج از کشور بايد به صورتی گسترده و فشرده در           
رای                ات آن ب غ امکان ه و تبلي ن تجرب اندن اي باره شناس

د   الش کنن وده ای ت ترده ت ابی گس ازمان ي ر . س ر س ب
لمًا در   اعی مس وروم اجتم ده ف داختن اي ا ان ان ه زب

پ،    ش االن چ ان فع ران، در مي ل اي ونی داخ رايط کن
نفکران   اعی و روش ای اجتم بش ه ران جن ازمان گ س

  .راديکا ل ، پژواک مساعدی خواهد يافت
  

واداران  -ب  ار ه اعی در انحص وروم اجتم  ف
کل    ابراين ش د و بن م باش د ه م نيست و نباي سوسياليس
اری                  م ک ا و ه تالف ه گيری آن ما را از اتحاد ها و ائ

ازد          های هو  از نمی س ی ني ه  . اداران سوسياليسم ب البت

د     ی توان اعی م وروم اجتم ه ف د داشت ک دی نباي تردي
تی  ای سوسياليس رای حرکت ه اتی الزم ب بش طبق جن
را به وجود بياورد و به همين دليل تالش برای شکل            
تراتژی   اتی اس وازم حي ی از ل ه آن يک دادن ب

  . سوسياليستی است
  

وروم        -ج  اعی و ف ک، حرکت     فوروم اجتم دموکراتي
اوت و               اوت، نيروهای متف ا منطق متف تند ب هايی هس
ی              تند ول م نيس هدف های متفاوت، که مسلمًا رقيب ه
ی   د و م رورت دارن ونی ض رايط کن ر دو در ش ه

  .توانند هم ديگر را تکميل کنند

 
  

  اعتصاب در ایران خودرو

  .فوت يك آارگر جوان، خط توليد ايران خودرو را متوقف آرد
  

تعـــــــــــدادى از بيننـــــــــــدگان 
ــاب? ــال ? بازتــــــ ــا ارســــــ بــــــ

هـــــــايي، از متوقـــــــف  پيـــــــام
شــــدن خــــط توليــــد در يكــــى  

ــالن ــاژ ايـــران    از سـ هـــاى مونتـ
خـــودرو بـــه دليـــل مـــرگ يكـــى 
از آـــــارگران جـــــوان بـــــر اثـــــر 
ــد    ــر دادنــ ــارى خبــ ــار آــ   . فشــ

: هـــا آمــده اســـت  در ايــن پيــام  
شـــنبه شـــب هفتـــه جـــاري،    
ــد    ــط توليـ ــب خـ ــيفت شـ در شـ

ــالن  ــى از ســــ ــاى  در يكــــ هــــ
ــاژ مون ــودرو ?تــــ ــران خــــ ، ?ايــــ

يكـــى از آـــارگران ايـــن خـــط ـ     
 ســـــــال 25آـــــــه حـــــــدودا  

ــار         ــر فشــ ــر اثــ ــت ـ بــ داشــ
ــردرد   ــار سـ ــديد، دچـ ــارى شـ آـ
شــــــده و پــــــس از بيهــــــوش 
ــرد  ــوت آـــــــ ــدن فـــــــ   . شـــــــ

ــه،     ــن حادثـــ ــال ايـــ ــه دنبـــ بـــ
ــد ـ         ــط توليـ ــن خـ ــارگران ايـ آـ
ــژو و    ــودرو پــــ ــه در آن خــــ آــــ

ــي  ــاژ مـ ــمند مونتـ ــود ـ      سـ شـ
ــرايط    ــه شــــ ــراض بــــ در اعتــــ
ــار  آــــــــارى دســــــــت از آــــــ
ــيد   . ندآشــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ادامــــه ايــــن پيــــام آمــــده    
ــالى : اســـــــت ايـــــــن در حـــــ

اســـت آـــه هـــر دقيقـــه توقـــف 
خــــــط توليــــــد بــــــه اذعــــــان 
ــون    ــك ميليـ ــر، يـ ــؤوالن امـ مسـ
ــان   ــزار تومــــ ــت هــــ و دويســــ
ضــــــرر بــــــه ايــــــران خــــــودرو 

رســـــاند آـــــه حتـــــى    مـــــي

ــر    ــات، امــــــ ــى اوقــــــ برخــــــ
ــي ــه     مــ ــر چــ ــه اگــ ــود آــ شــ

ــى    ــت، ولـ ــوب اسـ ــه معيـ قطعـ
بايـــد بـــه خـــط توليـــد تغذيـــه     
شــــــود تــــــا خــــــط متوقــــــف 

الزم بــــــه ذآــــــر  !! د؟نشــــــو
ــارگران    ــه آــــــ ــت آــــــ اســــــ

ــت ــد   زحمـــ ــن واحـــ آـــــش ايـــ
ــار  توليـــــــدى دســـــــت از آـــــ
ــه    ــبت بـ ــد و نسـ ــيده بودنـ آشـ

ــي ــؤوالن   بــــ ــوجهى مســــ تــــ
  . اعتــــــــــــراض داشــــــــــــتند 

ــا     ــز بـــ ــرى نيـــ ــام ديگـــ در پيـــ
ــوق    ــه فـــ ــه واقعـــ ــاره بـــ اشـــ

ــده ــته شــ ــايلى : نوشــ از مســ
ــراض    ــه آن اعتـ ــارگران بـ ــه آـ آـ
دارنـــــد، فشـــــردگى بـــــيش از 
ــم    ــدت آــــ ــار و مــــ ــد آــــ حــــ

ــ  ــتراحت در بــ ــاعات اســ ين ســ
ــورى آـــه   ــارى اســـت بـــه طـ آـ
ــيفت    ــك شـ ــول يـ ــاهرا در طـ ظـ

ــاري، حـــــداآثر   دقيقـــــه 10آـــ
ــى    ــته و حتــ ــتراحت داشــ اســ
بـــــراى دستشـــــويى رفـــــتن   
ــه   ــكل مواجـــ ــا مشـــ ــم بـــ هـــ

ــوده ــز   بــ ــوقى را نيــ ــد و حقــ انــ
ــرعت    ــاطر سـ ــه خـ ــد بـ ــه بايـ آـ
ــار    ــه آـ ــتر بـ ــد بيشـ ــاال و توليـ بـ
ــد،    ــت آننـــــ ــران پرداخـــــ گـــــ
نپرداختـــــــه و بـــــــا وعـــــــده و 

ــه  ــارگران را بــ ــد، آــ ــار وعيــ  آــ
ــا   ــوان آنهــــــ ــتر از تــــــ بيشــــــ

  . انــــــــــــــــد  واداشــــــــــــــــته
ظــــــاهرا تعهــــــدات بــــــيش از 

حـــــــــــــــد شـــــــــــــــرآتهاى 
ــازى و رقابــــــــت و  خودروســــــ
ــاى    ــه پـ ــت بـ ــردن آيفيـ ــدا آـ فـ
ســــرعت، ايــــن بــــار بــــه فــــدا 
ــم    ــارگران هــ ــان آــ ــردن جــ آــ
ــث   ــده و باعــــ ــيده شــــ آشــــ
ــم   ــه هــ ــده آــ ــالتى شــ معضــ
خريـــــداران بايـــــد تـــــاوان آن را 
ــارگران  بپردازنــــــد و هــــــم آــــ

يين آيفيـــــت پـــــا. توليدآننـــــده
ــين   ــاى داخلــــى در بــ خودروهــ
خريـــــداران و مـــــردم زبـــــانزد    

ــت  ــى از علــ ــت و يكــ ــا  اســ هــ
ــي ــود محـــــيط    مـــ ــد نبـــ توانـــ

ــراى   ــن بـــــ مناســـــــب و امـــــ
ــد   ــد باشــ ــارگران خــــط توليــ آــ
آـــه ارتبـــاط مســـتقيم بـــا ايـــن  
ــد   ــد دارنــ ــدأ توليــ ــر در مبــ   . امــ

در ايـــن حـــال يكـــى از منـــابع    
نزديــــك بــــه ايــــران خــــودرو در 

از ? بازتــــاب?وگــــو بــــا   گفــــت
ــوع حاد ــار   وقــ ــوق اظهــ ــه فــ ثــ
  . اطالعـــــــــى آـــــــــرد بـــــــــي

ــزود ــارگران  : وى افــ ــتر آــ بيشــ
ــتخدام    ــد در اســ ــوط توليــ خطــ
ــتند و   ــودرو نيســــ ــران خــــ ايــــ

ــرآت  ــراى شــ ــرف   بــ ــاى طــ هــ
ــرارداد ايـــــــران خـــــــودرو    قـــــ

ــي  ــت مـ ــرايط   فعاليـ ــد و شـ آننـ
آــــــارى آنهــــــا مربــــــوط بــــــه 

ــي  ــار مـ ــرآت پيمانكـ ــد  شـ باشـ
ــؤوليتى  ــودرو مســ ــران خــ  و ايــ
ــدارد  ــا نــــــ ــر آنهــــــ .در برابــــــ
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از يادمان جانباختگان راه آزادی در خارج از کشوگزارشی  ر  

 
ا  12 آگوست از ساعت     30روز شنبه   : لندن  د از  2 ت  بع

ا               انزدهمين س ظهر شماری از ايرانيان چپ و مترقی به مناسبت پ
ر سفارت جمهوری              لگرد قتل عام زندانيان سياسی ايران در براب

ر دا       ا س اهرات زده و ب ه تظ ت ب ا، دس المی در بريتاني دن اس
ای    ه ه ع اعالمي ه و توزي اگرانه و آزاديخواهان عرهای افش ش

د      ومی نمودن ار عم ه افک ب توج عی در جل نگرانه، س ن . روش اي
آکسيون، مشترکًا توسط فعالين سازمان ما، سازمان دمکراتيک و          
ين               ق و کمپ دائی خل ای ف الين چريکه ضد امپرياليستی ايرانيان، فع

  .داده شده بوددفاع از مبارزات مردم ايران، سازمان 
  

لو  ه دعوت : اس ردم  "ب وين م زش ن ت از خي تاد حماي س
ران رات  " اي زب دمک ا، ح ازمان م کل از س روژ، متش در ن

ان        ی زحمتکش ازمان انقالب ق، س دائيان خل اد ف تان، اتح کردس
جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در       ) کومه له (کردستان

انواده های جانباختگان و منف    ران و جمعی از خ ردين سياسی، اي
نبه               آگوست در    30تظاهرات و نمايشگاه عکس شهدا در روز ش

اين مراسم، سپس بصورت راه        . برابر پارلمان نروژ برگزار شد    
. پيمايی تا مقابل سفارت جمهوری اسالمی در اسلو ادامه پيدا کرد          

در اين حرکت اعتراضی يکی از رهبران حزب چپ نروژ بيانيه           
ا تظاهر ود ب ودهمبستگی حزب خ ه . ات را قرائت نم در قطعنام

ون  اتی چ ر نک ائی ب انی راه پيم م : پاي ت رژي ايی و محکومي شناس
ال     تار س امالن کش ران و ع ين     67اي ات ب ک هي زام ي ز اع  و ني

ود   ده ب د ش ده تاکي ن پرون ی اي ت بررس ی جه زارش و . الملل گ
  .تصاوير اين اکسيون از کانال دو تلويزيون نروژ پخش گرديد

  
انوفر  ا: ه نبه  19عت از س ه  7 عصر يکش پتامبر، ب  س
وت  هريور    "دع م ده ش ده مراس زار کنن ه برگ ل  " کميت مار قاب ش

ان              انوفر آلم توجهی از فعالين چپ و آزاديخواهان ايرانی ساکن ه
ان         ه سهم خود يادم ا ب در يکی از سالن های اين شهر گرد آمدند ت
جانباختگان راه آزادی را برگزار و بار ديگر همبستگی خود را              

د       ر از        . با زندانيان سياسی ايران اعالم دارن د نف ن مراسم چن در اي
د      ود پرداختن اطرات خ ان خ ه بي م ب ات رژي ی جناي اهدان عين . ش

وان   ز نمايشی تحت عن ده و ني يقی زن وانی و موس عر خ بنم "ش ش
ين ای آتش اطرات    " ه اب خ ام از کت ا اله ه ب ا ک اتر نين روه تئ از گ

ن مراسم   تهيه شده بود" حقيقت ساده "زندان   ، از ديگر بخشهای اي
  .بودند

  
وور  وت  : ونک ه دع پتامبر ب ت س نبه هف روز يکش

ترک  ران    : مش ی در اي رای دمکراس ل ب اد عم ه اتح د -کميت  واح
تقل            ونکوور، سازمان ايرانيان غرب کانادا و جمعی از فعالين مس

ن   . سياسی، مراسمی در يکی از سالن های شهر برگزار شد          در اي
ر ب  الوه ب م، ع ان  مراس گاه عکس جانباختگ ودن نمايش ا ب از ( رپ

ارگری           ايش   ) جمله عکس های شماری از جانباختگان راه ک و نم
و      ) اثر رضا عالمه زاده   " (جنايت مقدس " فيلم ده سازمان عف نماين

اع               رای دف بين الملل شعبه ونکووز در مورد تالش های اين نهاد ب
وق   از حقوق بشر در ايران صحبت کرد، آنگاه يکی از فعالي           ن حق

ای     الی آق ام ارس تن پي ادايی م ر کان ووی " بش ک ن ل  " ا ل ر ک دبي
ود           ن    . سازمان عفو بين الملل در کانادا را قرائت نم ار ت سپس چه

د    خنرانی نمودن هدا س انواده ش ای خ ه   . از اعض ام کميت ت پي قرائ
دانيان سياسی  وانی يکی از زن تان خ ی حزب دمکرات، داس محل

ای     ز خوانی آق دالقادر  سابق، سخنرانی و طن وچ   عب نده (بل ، )نويس
د    ای بايزي وانی آق عر خ رد (ش اعر ک ی از  ) ش خنرانی يک و س

ر         المی، از ديگ م اس ال رژي ده از چنگ ا ش ی ره دانيان سياس زن
  . در اين شهر بود67برنامه های يادمان جانباختگان فاجعه 

  
  

و  نبه : تورنت وت 13روز ش ه دع پتامبر ب انون :  س ک
ر اي   وق بش و و حق ه، گفتگ دف   -رانانديش ا ه می ب و مراس  تورنت

دانيان  ، حمايت از دانشجويان و      67ابستان  يادمان جانباختگان ت   زن
را  اطره زه ا(سياسی و گراميداشت خ گاه ) زيب اظمی، در دانش ک

ان انگليسی اجرا       . تورنتو برگزار شد   ن مراسم بزب ده اي بخش عم
اپيتورن     وريس ک ای م ه در آن آق د ک يون   (ش بق کميس ده اس نماين

د  (، استفان هاشمی    ) ر سازمان ملل در امور ايران     حقوق بش  فرزن
ده         )زنده ياد زهرا کاظمی    دون مرز، نماين ده گزارشگران ب ، نماين

ادا و رفيق          الين   " رضا "اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کان از فع
هريور   ام ش ل ع ان قت ده گ از مان ا و از ب ازمان م خنرانی 67س  س

  .نمودند
 از آزادی و دمکراسی      کميته دفاع "به دعوت   : شيکاگو 
نبه    " شيکاگو_ در ايران  پتامبر از ساعت  يک و          14روز يکش  س

يم              نيم بعد از ظهر، شماری از فعالين چپ و ايرانيان آزاديخواه مق
ل مت   " اين شهر در سالن کتابخانه عمومی       ا        " وي د ت م آمدن رد ه گ

ه   ان فاجع ز جانباختگ اد عزي د67ي ی بدارن م، .  راگرام ن مراس اي
امل ايش نماي:ش دان و نم اطرات زن وانی، خ گاه عکس، شعر خ      ش

  .فيلم مستندی از جنايات رژيم اسالمی بود
  

پتامبر  ( شهر يور    12روز چهار شنبه    : اليپزيک  ) سه س
انون سياسی       " شورای پناهنده گان ايرانی    " در محل  و باحمايت ک

انون   گران راه آزادی و ک انون کوشش ان، ک ی ايراني و فرهنگ
رانيان، مراسمی به مناسبت سالگرد ده شهريور          مستقل سياسی اي  

ه سکوت، قرائت      . در اليپزيک آلمان برگزار شد     اعالم يک دقيق
تان   ی در تابس ار خمين ام جنايتب اد 67پي هايی از ي ت بخش ، قرائ

الگونی   ر ش ده   ( داشت های اکب از مان ا واز ب الين سازمان م از فع
ه   ان آن فاجع ی   )گ دانيان سياس ن از زن خنرانی دو ت ابق و ، س  س

ات      دان و جناي ه زن وط ب ائل مرب ه مس ه در زمين د مقال ت چن قرائ
ن     ای اي ه ه ه برنام هر، از جمل الين ش دادی از فع م توسط تع رژي

  .مراسم بودند
  
  

ورت  وت : فرانکف ه دع ارزات "ب اع از مب ه دف کميت
ل    " مردم ايران و زندانيان سياسی    مراسمی به مناسبت سالروز قت

ه     ر گزار     5 عام زندانيان در روز جمع ورت ب پتامبر در فرانکف  س
ان آزاده ساکن                   وجهی از ايراني ل ت تقبال شمار قاب ورد اس شد که م

د        .اين شهر قرار گرفت    برنامه های متنوع اين مراسم عبارت بودن
اری از         -نمايشگاهی از هنر در بند    : از بنم های آتشين، ک اتر ش  تئ

ه   انم پروان ارگردانی خ ه ک يس ب ا از انگل اتر نين روه تئ لطانی گ  س
دانی سياسی سابق        (سخنرانی خانم منيره برادران      ) نويسنده  و زن

ه هر دو از                   ز مهدی اصالنی ک سخنرانی محمد رضا معينی و ني
  .باز مانده گان آن فاجعه ضد بشری هستند
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ه         : گوتنبرگ  انزدهمين سالگرد فاجع  و  67به مناسبت پ
تگيری   ان و مطبوعات و دس ه سرکوب آزادی  بي راض ب در اعت
را              ه زه ان از جمل روزنامه نگاران وکشتار وحشيانه آزاديخواه ه

نبه  می در روز يکش اظمی، مراس ر  24ک هر ب ن ش  آگوست در اي
د زار ش ه، . گ ن برنام ازمانده اي ارزات  " س تيبانی از مب بش پش جن

ران ردم اي جويان و م وتنبرگ-دانش امل"  گ م، ش ود مراس : و خ
ودابه اردوان  اليدهايی از س ايش اس اش (نم از و نق مه س ، مجس

ابق  دانی س ريف، و    )زن د ش اری و محم را ط وانی حمي عر خ ، ش
  .اجرای موسيقی توسط سعيد و مسعود بود

  
نگتن  ترک  : واش وت مش ه دع ان  : ب پ ايراني اد چ اتح

ای     انواده ه ابق و خ ی س دانيان سياس ی از زن نگتن ، جمع واش
ت  ان ، و باحماي ر،    : جانباختگ وق بش اع از حق رای دف اد ب اتح

دانيان سياسی در روز  مراسمی  ام زن ل ع الگرد قت ه مناسبت س ب
ن  .  سپتامبر در پايتخت اياالت متحده برگزار شد    21يکشنبه   در اي

 مراسم عالوه بر نمايش فيلم و اساليد و سخنرانی با خاطرات چند
  

ال               ه از مونتري ز ک تفان هاشمی ني ه، اس زندانی و خانواده جانباخت
  .خنرانی نمودکانادا ميهمان اين مراسم بود، س

  
ن  نبه : کل ه دعوت يکی از تشکل  13روز ش پتامبر ب  س

ن      ه    ") تالش "گروه   (های دمکراتيک ايرانيان ساکن کل مراسمی ب
د  زار ش هريور برگ الروز ده ش بت س دا  . مناس م، ابت ن مراس در اي

اری ،       د مخت نماينده  گروه تالش با قرائت شعری از زنده ياد محم
ود، آنگ      کوت نم ه س ک دقيق الم ي ی از   اع وانی يک ايون اي اه هم

ايی    . بازمانده گان آن فاجعه به ايراد سخن پرداخت        نمايش قيلم زيب
وف  عود رئ ادا(از مس اکن کان از س رای ) فيلمس ز اج و ني

اتر دگی"تئ دگی آه زن عيد   " زن اد س ده ي عار زن ه از اش ک
ن          ه های مراسم کل ود از ديگر برنام ده ب ه ش سلطانپورالهام گرفت

ازی و             نمايشگاه مذ . بودند ين و ب کور با بازيگری شهرزاد نيک ب
کارگردانی منوچهر رادين اجرا گرديدند که مورد استقبال شرکت         

  .کننده گان قرار گرفت

 
 

 
 ضرب و شتم آارگران مجتمع مسكوني فرهنگيان
  توسط ماموران شهرداري عملي غير انساني است

 
  

هاشـــــم رازفـــــر يـــــك مقـــــام 
ــع   ــئول در مجتمـــــــــ مســـــــــ

ــان  ــكونى فرهنگيــــــ  از مســــــ
ــر   ــيانه و غيــــ ــه وحشــــ حملــــ
انســـــــــــــانى مـــــــــــــاموران 
شـــهردارى بـــه ايـــن مجتمـــع    
ــر داد   .خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــت    ــا گفــ ــه ايلنــ ــر بــ در :"رازفــ
ــا ســــعادت   ــتانه مــــيالد بــ آســ

, )ع(علـــــي ابـــــن ابيطالـــــب   
ــيش از  ــر از 200بـــــــــ  نفـــــــــ

ــهرداري   ــاموران شـــــــــ مـــــــــ
 بــــــــا هجــــــــوم 2منطقــــــــه 

ــع    ــه مجتمـــــ ــترده بـــــ گســـــ
مســـــــــكوني فرهنگيـــــــــان و 
تخريـــــب ديـــــوار جـــــانبي وارد 

ــ   ــده و ســ ــه شــ اآنان مجموعــ
وآـــــارگران مســـــقر در ايـــــن   
مجتمــــع را بــــه شــــدت مــــورد 
  .ضــــرب و شــــتم قــــرار دادنــــد

ــت ــاموران : وي گفـــــــــ مـــــــــ
ــوار     ــودر ديــ ــا لــ ــهرداري بــ شــ
ايــــــن مجتمــــــع را تخريــــــب   
ــه   ــرده و پـــــــس از آن بـــــ آـــــ
ــع   ــن مجتمــــ ــاختمان ايــــ ســــ
ــه    ــا طبقـ ــدند و تـ ــه ور شـ حملـ
ســــــوم پــــــيش رفتــــــه و در   
ــامي    ــير تمـــــ ــول مســـــ طـــــ

آـــــه بـــــه دليـــــل ( آـــــارگران 
ــاخ  ــات ســــ ته توقــــــف عمليــــ
ــد  ــار بودنـــ ــه بيكـــ را ) مجموعـــ

ــرار    ــتم قــ ــرب و شــ ــورد ضــ مــ
ــد   .دادنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ايــــــن : وي تصــــــريح آــــــرد

 نفـــــر از ســـــاآنان 27حمبـــــه 
ــدند    ــي شـ ــع زخمـ ــن مجتمـ ايـ

ــوري آــــه     نفــــر از 12بــــه طــ
آنـــان بـــر اثـــر ضـــربات مـــاموران 
ــدت   ــه شـــــ ــهرداري بـــــ شـــــ
ــه   ــده و بــــــ ــروح شــــــ مجــــــ
بيمارســـــتان منتقـــــل شـــــدند 

بــــه حجــــم خســــارات , رازفــــر
 وارده بــــــه امــــــوال معلمــــــان
ــره   ــندوق ذخيـــــ ــو صـــــ عضـــــ
فرهنگيــــان بــــر اثــــر حملــــه از  
ــهرداري    ــاموران شــ ــوي مــ ســ

 12: اشــــــاره آــــــرد و افــــــزود
دســــــتگاه خــــــودرو متوقــــــف 
شـــده در محـــل آـــه متعلـــق    
بــــه آارآنــــان ايــــن مجتمــــع و 
شــــــــــهروندان ســــــــــاآن در 
محـــل بـــود بـــا ســـنگ و چـــوب  
ــيب   ــهرداري اســ ــاموران شــ مــ

ــه ــاي آن   و شيشــــــــــ هــــــــــ
  .خودروهـــــــا خـــــــرد شـــــــد  

مـــــــدير عامـــــــل شـــــــرآت   
: ني معلـــــم گفـــــتســـــاختما

ــتگاه    ــه دســــ ــن حملــــ در ايــــ
ــازي و ديـــــــوار    بتـــــــون ســـــ
مجتمــــــــــع تخريــــــــــب و دو  
دســــتگاه رايانــــه متعلــــق بــــه 
ايــــــــن صــــــــندوق مفقــــــــود 

رازفــــر بــــا بيــــان اينكــــه .شــــد
شيشــــه هــــاي دفتــــر پــــروژه  
ــاموران     ــه مـــ ــر حملـــ ــر اثـــ بـــ
ــده   ــته شــ ــهرداري شكســ شــ
ــزان    ــه ميـــ ــرد آـــ ــريح آـــ تصـــ
ــندوق   ــه صــ ــارات وارده بــ خســ
ذخيـــــره فرهنگيـــــان در حـــــال 

  .اســــــــــــــتبررســــــــــــــي 
مـــــــدير عامـــــــل شـــــــرآت   
ــد    ــم تاآيـــ ــاختماني معلـــ ســـ

آـــــه ( ايـــــن شـــــرآت : آـــــرد
ــره    ــندوق ذخيـ ــه صـ ــته بـ وابسـ

متعلـــــق ) فرهنگيـــــان اســـــت
 هــــزار نفــــر  613بــــه حــــدود  

ــندوق    ــن صــ ــو ايــ ــم عضــ معلــ
ــارات   ــامي خســـ ــوده و تمـــ بـــ
وارده بـــــه صـــــورت مســـــتقيم 
بـــــه ايـــــن قشـــــر محـــــروم و  
زحمـــــــــتكش جامعـــــــــه وارد 
  .مـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــود 

ــد  ــادآور شــــ ــه : وي يــــ حملــــ
ــ  ــاموران شـ ــن  مـ ــه ايـ هرداري بـ

مجتمـــــع از قبـــــل طراحـــــي و 
ســــاماندهي شــــده بــــود بــــه 
ــوب    ــك وانـــت چـ ــه يـ ــوري آـ طـ
و يــــك وانــــت ســــنگ از قبــــل  
ــود و    ــاده بـ ــل آمـ ــه در محـ حملـ
مــــــاموران شــــــهرداري بــــــا   
ــن    ــه ايـ ــودر بـ ــتفاده از دو لـ اسـ

وي .مجتمـــــع يـــــورش آوردنـــــد
بـــا اشـــاره بـــه اينكـــه بـــيش از  
ــن   ــارگر در ايـــ ــزار آـــ يـــــك هـــ
ــار     ــه آــ ــغول بــ ــع مشــ مجتمــ

بـــا توجـــه بـــه :  گفـــتهســـتند
ــت هــــــاي متعــــــدد    مزاحمــــ
شـــــهرداري در احـــــداث ايـــــن 
ــكالت   ــع مشــــــــــ مجتمــــــــــ

و ( متعــــددي بــــراي آــــارگران  
ــانواده ــان   خـــ ــاغل در ) آنـــ شـــ

ــده      ــود آمـ ــه وجـ ــروژه بـ ــن پـ ايـ
  .است


