
  پيرامون اولتيماتوم
   آژانس بين المللی
  ! انرژی هسته ای

  قسمت دوم 
  آرش کمانگر

  
در بخش اّول این نوشته اشاره شد که کشور 
ما بدليل برخورداری از منابع متنوع انرژی 

 نيازی به فعاليت – بویژه گاز طبيعی –
خطرناک و پر هزینه هسته ای ندارد 
وسياست هر دو رژیم سلطنتی و اسالمی 
برای ایجاد و تکميل نيرو گاه هسته ای 
بوشهر، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر 
اجتماعی، اقدامی کامًال منفی و بی معنی 

بخصوص که در شرایط حاضر، . بوده است
کنترل چنين فعاليتی بدست یک رژیم کامًال 
ماجراجو، بنيادگرا، تروریست و ارتجاعی 

چهار افتاده است که با تمام امکانات خود، 
نعل بسوی د ستيابی به بمب و تسليحات 

پيدا شدن نشانه هایی از . اتمی پيش می رود
" نيروگاه نطنز" غنی سازی اورانيوم در 

که تا " کارخانه کاالی الکتریکی" ونيز 
حدی مورد اعتراف نماینده رژیم در آژانس 
بين المللی انرژی هسته ای نيز قرار گرفته 

استخدام دهها و بعالوه اخبار مربوط به 
کارشناس هسته ای از کشورهای شوروی 
سابق، بروشنی نشان ميدهند که این رژیم 
در اوج انزوای داخلی و بين المللی ، 

" سپر اتمی" ميخواهد از طریق ایجاد یک 
. محافظت کند" دشمنان"  از خود در مقابل 

بویژه که تجربه چين و کره شمالی نيز پيش 
 داشتن تسليحات روی این رژیم است  که با

اتمی و ترساندن متحدان آمریکا در منطقه، 
ظاهرًا خود را در برابر فشارها و زیاده 

) آمریکا" (ژاندارم جهان" طلبی های 
" فرجه بقاء"واکسينه نموده و برای خود 

به همين خاطر مقامات رژیم . خریده اند
اسالمی دیگر ترجيح ميدهند که هر نوع 

ش حکومت برای پنهان کاری، در مورد تال
   دستيابی به تکنولوژی غنی سازی اورانيوم

که معنای آن بی نيازی به کلوپ قدرت های (
 اتمی و شروط دشوار آنها جهت تحویل

را کنار ) سوخت هسته ای خواهد بود
   بگذارند
  2 در صفحه ادامه

  در عصر ترور
   طبل های جنگ

   به صدا در آمده اند
  

   نائوم چامسکی
   قاضی اهللانصر: ترجمه 

  
پس از شوکهای ناشی از انتحارهای انفجاری 
در بغداد ، اورشليم ، نجف و حوادث هولناک 
دیگری که بعد از  واقعه سپتامبر از سر 
گذرانده ایم، راحت تر ميتوان پذیرفت که چرا 
بسياری امروز معتقدند که جهان وارد 

.  هولناکی گردیده است" عصر ترور"
  استری کنم که این عنوان مجموعه اییادآو

از مقاالت و نوشته های محققين دانشگاه یيل 
بهر حال دو سال از . به اضافه عده ای دیگر

 سپتامبر ميگذرد و ایاالت متحده هنوز با 11
ریشه های تروریسم برخورد نکرده ، بيشتر 
به چنگ پرداخته تا به صلح و پيگيرانه به 

خود ادامه داده مخاصمه جوئی بين المللی 
 سپتامبر بسياری از مردم 11در .  است

جهان با شوک به این واقعه نگریستند و 
.  همدردی خود را به قربانيان آن ابراز داشتند

ولی باید بخاطر داشت که در برخی از نقاط 
، نوع دیگری از عکس العمل دیده شد، 

به جمع ما خوش " دیگرانی بودند که گفتند 
اولين بار در تاریخ ، یک برای ".  آمدی 

قدرت غربی در معرض آنگونه بيرحمی ای 
"  دیگران " قرار ميگرفت که برای آن  

  .بسيار آشنا و ملموس بود
   3  در صفحهادامه 

  
  
  

تسليت  آميته مرآزي سازمان آارگران 
  )راه آارگر( انقالبي ایران 

  به مناسبت فوت اندوهبار
  پدر ابراهيم زاده

  4در صفحه 
  

  
  

  مجازات اعدام لغو باید گردد
  4در صفحه

  جامعه و حقوق کودکان
  شهناز  بيات

. شانزدهم مهر ماه روز جهانی کودک است 
  مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1954سال 

در قطعنامه ای اختصاص یک روز از سال 
  را به عنوان روز جهانی کودک تصویب کرد 

تا کنون شمارکشورهایی که روز جهانی . 
 150 به 50ک را برگزار می کنند از کود

.         کشور افزایش یافته است 
سرمایه و .کودکان اینده سازان جامعه هستند 

  نيرویی که صرف بارور کردن کودکان شود 
ه ای نتيجه خود را بالواسطه در ساختن جامع

بلعکس سهل انگاری . بهتر نشان خواهد داد 
و رفتارهای نسنجيده و برخوردهای حساب 
نشده در ارتباط با کودکان ،جامعه ای بيمار 
،پر تنش و جرم و جنایت را به دنبال خواهد 

کودکان                            .          داشت 
نو نهاالنی هستند که ما بزرگترها می توانيم 

ا را شاداب ، استوار و ایستاده قامت وپر انه
شاخ و بار پرورش دهيم ویا خميده و در هم 

  5 در صفحه ادامه .شکسته و بی بار و برگ  

  

  
 برنده جایزه صلح نوبل شد   شيرین عبادی

  4در صفحه
  
  

  آميته مرآزي سازمان آارگران اعالميه
بمناسبت حکم  )راه آارگر( انقالبي ایران 

   انه نوروزیاعدام افس
  6در صفحه 
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  آژانس  پيرامون اولتيماتوم
   !انرژی هسته ای بين المللی
 آرش کمانگر

  
 1 از صفحه ادامه

وآشکارا از زبان وزیر امور خارجه 
اعالم دارند که شرط ) کمال خرازی(خویش

پيوستن ایران به پروتکل الحاقی، 
برخورداری این حکومت از حق داشتن 

. ورانيوم می باشدتکنولوژی غنی سازی ا
دست رژیم "مقامات آمریکایی نيز که 

و با تکيه به ارزیابی " راخوانده اند
کارشناسان شان معتقدند که جمهوری اسالمی 
تنها دو سال با دسترسی به تسليحات اتمی 
فاصله دارد، به شدت با صدور چنين جوازی 
مخالفند و از تمام نفود خود در آژانس بين 

می کنند که مانع چنين امری المللی، استفاده 
ضمن اینکه رژیم اسرائيل نيز با اشاره . شوند

به بمباران مراکز اوليه رژیم عراق برای 
 80فعاليت های هسته ای در نيمه دهه 

ميالدی ، علنًا به جمهوری اسالمی هشدار 
ميدهد که هدف گيری مراکز اتمی ایران را 
. جزئی حياتی از حفظ امنيت خود ميداند

راین بعيد است که آمریکا و متحدینش، بناب
دست از پيگيری اولتيماتوم خود بردارند، 
حتی اگر همچون نمونه های افغانستان و 
عراق، جنگ خانمانسوز دیگری را بر مردم 

در چنين .منطقه و مشخصًا ایران تحميل کنند
شرایط حساس و بحرانی، دهن کجی آپارات 
 اصلی رژیم اسالمی به تهدیدات جنگی و

اولتيماتوم آژانس بين المللی، براستی یک 
خود کشی و حماقت سياسی محض تلقی می 

 چه در -در چنين فضایی که توازن قوا. شود
به شدت _ منطقه و چه در سطح بين المللی 

به ضرر حکومت  ایران است، حتی اگر نه 
جمهوری اسالمی بلکه یک رژیم مردمی نيز 

و اتحاذ سر کار بود، ناگزیر از عقب نشينی 
  .یک تاکتيک تنش زدا بود

ا که تن دادن به بازرسی های بی حساب چر
و کتاب و تحقير آميز کارشناسان آژانس بين 
المللی، هر چند با اصل برابری همه ملت ها 
در برابر قوانين و منع هر نوع تبعيض در 
رابطه با کشورها، مغایر است، اما در برابر 

دن جان و سناریوی شوم جنگ و به خطر افتا
مال مردم و هست و نيست کشور توسط 
غارتگران و جنگ ساالران امپریاليست،  

به تاریخ معاصر که نيز . براستی هيچ است

نگاه می کنيم، نمونه های متعددی از این نوع 
  عقب نشينی ها و تاکتيک ها را مشاهده می 

برست ليتوفسک " صلح"قبًال انعقاد . نمائيم
وسيه و آلمان که در دوره لنين ، بين ر

بخشهای وسيعی از خاک روسيه پس از 
 در اشغال  1917انقالب سوسياليستی اکتبر 

  امپریاليست تجاوز کار آلمان باقی می ماند، 
نمونه ای از این نوع سازش ها بود تا در 
بطن اوضاع داخلی و بين المللی بحرانی آن 
دوره، برای تداوم حکومت نو پای شوراها 

همان موقع شماری از . ندفرجه بقاء بخر
تندروهای حزب بلشویک، به بهانه کمک به 
انقالب جهانی و از جمله انقالب در آلمان، 

" خفت باری"مخالف عقد چنين قرار داد 
"!! جنگ، جنگ، تا پيروزی"بودند و شعار 
نمونه دیگر بحراٍن معروف . را سر ميدادند

در ( ميالدی 60در دهه " خليج خوکها"به 
ست کندی در آمریکا و خروشچف دوره ریا

کوبای انقالبی پس از . ميباشد) در شوروی 
" رهایی از رژیم دیکتاتوری و آمریکایی 

بطور مداوم هدف توطئه های و کينه " باتيستا
توزیهای آمریکا بود، لذا برای حفاظت از 
خود، اقدام به استقرار شماری از موشکهای 

  .دور برد اهدائی شوروی نمود
  
ئله ضمن بر انگيختن خشم آمریکا و ین مس ا

آغاز محاصره دریائی کوبا، نزدیک بود 
. جهان را وارد یک جنگ ناخواسته دیگر کند

طبعًا هم به خاطر حفظ صلح جهانی و هم به 
خاطر نجات کوبا از محاصره، چاره ای جز 
این وجود نداشت که موشکهای اهدایی 

بنابراین مسئله این . شوروی بر چيده شوند
ست که فشارهای آمریکا و متحدانش از ني

که طبعًا نيست (حقانيت برخوردار است 
وجلوه مشمئز کننده ای از نظام بين المللی 
مبتنی بر تبعيض سيستماتيک عليه کشور 

مسئله روز ) های ضعيف محسوب می شود
این است که در توازن قوای موجود، نباید با 
ی دست خود بهانه الزم را به امپریاليست ها

جنایتکار و چپاولگر بدهيم که منافع ملی 
. مردم کشور ما را به زیر سئوا ل ببرند

سری که درد نمی کند را چرا " بعالوه 
اگر قصدی برای توليد "! دستمال ببندیم

سالحهای اتمی وجود ندارد، قاعدتًا نباید 
  . شيمهراسی هم از هيچ نوع بازرسی داشته با

اسبه چه محز است،اآنکس که حساب پاک " 
در ثانی، اینوع ماجراجوئيها، نه تنها "! باک است

  مبارزه با امپریاليسم نيست، نه تنها نظام جهانی 

مبتنی بر نابرابری های سياسی، ملی و طبقاتی 
منافع بلکه دقيقًا در خدمترا به چالش نمی گيرد، 

های و جاده صاف کن فزون طلبی متجاوزان و 
مناسبات بين المللی برای مقابله با چنين. آنهاست

صالح ما نه در سالح، بلکه در ناعادالنه ای،
  با کورس گذاشتن !جهانگير کردن صدای ماست

برای دستيابی به سالح های کشتار جمعی، نه 
تنها نميتوان چنين سيستمی را به زیر سئوال برد، 
 بلکه حتی نميتوان همفکری و همراهی افکار

دافع صلح و عمومی بين المللی را که عمدتًا م
آزادی و استقالل ملت ها هستند، جلب نمود، 

از " تسخير افکار عمومی"بالعکس در نبرد 
امپریاليست ها و زرادخانه تبليغاتی آنها 

بعالوه درست است . شکست خواهيم خورد
که یک دوجين از کشورها مجهز به سالح 
اتمی هستند، درست است که آمریکا از 

نازع، طریق یک هژمونی نظامی بالم
ميخواهد بساط امپراتوری بی رقيب خود را 
بر کل جهان بگستراند، ولی پاسخ آن نه 
بيراهه دستيابی به سالح اتمی، ميکروبی، 

بلکه در راه انداختن یک .... شيميایی و 
کارزار وسيع بين المللی در دفاع  از 
استقالل، آزادی، برابری، صلح و خلع سالح 

بی، به اندازه کامل همه کشورها است هيچ بم
سالح جنبش توده ای ميلياردها انسان 
آزادیخواه و برابر طلب، قوی و پرقدرت 

انرژی ساطع شده از چنين جنبشی، . نيست
ميليونها بار از تشعشعات مرگبار هر بمب 

  .اتمی بيشتر است
   

بنابراین برای مقابله با نظام بين المللی مبتنی 
رد بر تبعيض و زورگویی، چاره کار نه وا

شدن در ميدان مورد دلخواه امپریاليست ها، 
بلکه در گریز از آن و تحميل و تعيين ميدان 
مورد دلخواه ما برای مبارزه با آنها ست، این 

آن " دشمن داخلی"اما از عهده رژیمی که  
آن است و از مردم " دشمن خارجی"بيشتر از 

جویای آزادی و رهایی اش بيشتر از زورگویان 
بهترین و مناسب . د، بر نمی آیدخارجی ميترس

ترین راه خالص شدن از خطر مداخالت 
امپریاليستی در امور کشورمان، رها شدن از شر 
رژیم ماجرا جو و استبدادی جمهوری اسالمی و 
استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران 
است، از چنين جنبش و انقالب مردمی و مستقلی 

با وجود !  ریآ. است که آمریکا هراس دارد
جمهوری اسالمی، آمریکا  شانس بيشتری برای 
توجيه حضور خود در منطقه و ادامه سياست 

 های جنگ طلبانه خود، خواهد داشت 
  2003    اکتبر پایان   
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  در عصر ترور
   طبل های جنگ

   آمده اند به صدا در
  نائوم چامسکی

  قاضی. ن: ترجمه 
  

  1ادامه از صفحه 
  

برای درک وقایعی که از آن تاریخ تا 
امروز صورت گرفته باید از زاویه قدرت 

 چگونه عکس –آمریکا بدان نگریست 
العمل نشان داده و از این پس چه خواهد 

در طول سال اول ، افغانستان مورد .  کرد
که بالفاصله کسانی .  حمله قرار گرفت

مالک های معنوی را پذیرفتند حال باید 
توضيح دهند که چرا آمریکا و انگليس 
حق داشته اند مردم افغانستان را بمباران 
کنند و افغان ها را مجبور نمایند 
جنایتکاران مظنون را به آنان تحویل 

همان دالیل رسمی که در شروع .  دهند
ر سپس در سپتامب.  بمبارانها عرصه ميشد

"  قدرتمند ترین دولت جهان 2002
جدید خود را "  استراتژی امنيت ملی

اعالم کرد، روشن کرد که برتری جهانی 
هر . خود را برای هميشه حفظ خواهد کرد

گونه سرکشی ، با قدرت جواب داده 
خواهد شد، البته در ابعادی که شایسته 

  .قدرت مطلقه آمریکاست
در همين حال طبل های جنگ برای 

کت در آوردن مردم آمریکا بقصد بحر
همزمان ، . حمله به عراق بصدا درآمد

مبارزه برای انتخابات ميان دوره ای 
کنگره آمریکا آغاز شد ، زیرا باید 
مشخص ميشد که دستگاه رهبری قادر 
است برنامه های داخلی و بين المللی خود 

در آخرین روزهای .   را به پيش ببرد
 های خارجی  کارشناس برنامه2002سال 

آمریکا، مایکل کرپون نوشت 
خطرناکترین وضعيت از زمان بحران "

"   تا بحال 1962موشکی کوبا در سال 
در حاليکه آرتور شلزینگر بحران کوبا را  

" خطرناکترین لحظه در تاریخ انسان " 
نگرانی کرپون از وجود .  ناميده بود

ایران، عراق و " سالحهای هسته ای در 
بود و آن را "  شبه قاره هند کره شمالی و

  کمربند نا مطمئن سالحهای هسته " به نام 

  
  

کشيده " ای که از پيونگ یانگ تا بغداد 
برنامه های بوش در .  شده است نام برد

سال گذشته و امسال افزایش تهدید در 
درون و اطراف این کمر بند نامطمئن 

  .بوده است
  

استراتژی امنيت ملی مبنی بر آنست که 
"   حق دارد که به - به تنهائی–آمریکا 

جنگهای باز : بپردازد" جنگهای بازدارنده 
جنگهای باز . دارنده و نه جنگ طلبی 

در " بزرگترین جنایت"دارنده بعنوان 
از اوائل .  دادگاه نورنبرگ تقبيح شده است

سپتامبرسال قبل دستگاه بوش شروع به 
تبليغاتی نمود مبنی بر اینکه صدام حسين 
یک خطر جدی برای آمریکا ست ،  و 
اشاره داشت که صدام با القائده و واقعه 

این هجوم . یازده سپتامبر رابطه دارد
 تبليغاتی کمکی بود برای بوش تا حمایت 

مردم وحشت زده را برای حمله به 
در عوض . کشوری بيدفاع حاصل نماید

دستاورد این عمل ، حضور در کشوری 
نرژی جهان جای بود که در قلب سيستم ا

ماه مه گذشته پس از به اصطالح . دارد
پایان جنگ عراق ، جرج بوش روی 
عرشه ناو هواپيما بر آبراهام لينکلن اعالم 

با برکناری یکی از متحدان " کرد که 
القاعده به یک پيروزی در جنگ عليه 

 11با رسيدن . دست یافته است" ترور 
سپتامبر امسال جرج بوش هيچ دليل قابل 
قبولی که ناظر بر رابطه بين صدام و 
دشمن وی عصام بن الدن باشد عرضه 

تنها رابطه بين پيروزی وی . نکرده است
و تروریسم این است که حمله به عراق 
باعث جلب عده بيشتری به سازمان 
القاعده شده و تهدید تروریسم افزایش یافته 

  .است
  

وال استریت ژورنال درست تشخيص داد 
شت نمایش بخوبی طراحی وقتی که نو

شروع " شده بوش در ناو ابراهام لينکلن 

 2004مبارزات انتخاباتی وی برای سال 
این همان چيزیست که کاخ .  بوده است" 

انتخابات " سفيد اميدوار است و ميخواهد 
" آینده را هر چه بيشتر حول امنيت ملی

چنانچه دستگاه بوش اجازه دهد . سازمان دهد
رانتخابات آمریکا خود را نشان مسائل داخلی د

در .  دهند با مشکل عظيمی روبرو خواهد شد
. عين حال بن الدن هنوز دستگير نشده است

کسانی که بيماری سياه زخم را پس از یازده 
سپتامبربه عامل وحشت مردم تبدیل کرده 
بودند هنوز شناخته نشده اند و تصور اینکه 
د این عوامل در درون آمریکا بسر ميبرن

سالحهای . شکست را برجسته تر ميکند
  . کشتار جمعی عراق نيز هنوز پيدا نشده اند

 سپتامبر و از این 11 در دومين سالگرد 
. تاریخ به بعد فقط دو راه برای ما وجود دارد

آن طور که نویسندگان نطق های رئيس 
جمهور می نویسند و از اسطوره های باستانی 

ی را به و دادستانهای کودکان موضوعات
عاریت ميگيرند ، ميتوانيم با اطمينان خاطر 
پيش برویم و اميدوار باشيم که مسئولين 

یا . جهانی نيروهای شر را نابود خواهند کرد
ميتوانيم دکترین های دوران جدید را زیر دقت 
خود قرار داده ، به نتایج واقعی تر برسيم و 

جنگهائی که .  شاید واقعيت امر را پيدا کنيم
 نام جنگ بر عليه ترور تا بحال صورت تحت

گرفته اند برای مدتی دیگر ادامه خواهند 
نميتواند " جرج بوش سال قبل گفت .  یافت

پيش بينی کند که برای تامين آزادی در داخل 
".  کشور به چند جنگ دیگر احتياج دارد 

درست است که تهدید های جدی بيشمارند اما 
 دليلی است بی قانونی و خشونت دستگاه بوش
ميدانيم که .  برای جدی تر شدن این تهدید ها

 2000 تا 1996آقای امی ایالون بين سالهای 
 سازمان امنيت سراسری –ریاست شين نت 

 رابعهده داشته است ، اما ميتوانيم این -اسرئيل
گفته وی را که بدالئل خيلی روشنی کلی است 

او ميگوید، بدون برخورد با .  را نيز بفهميم
" کسانی که خواهان پيروزی" ردهای مردم د

خواهان " عليه تروریسم هستند در واقع 
  ".جنگهای بی پایانند

  
 جهان حق دارد با ترس و اضطراب 
. نگران برنامه های واشنگتن باشد

انسانهائی که برای تخفيف ترس و وحشت 
موجود در دنيا در بهترین موقعيت جهانی 

 برای آینده قرار دارند و ميتوانند راه را
ای اميدوار تر و سازنده تر باز کنند مردم 

آنانند که ميتوانند آینده خود . آمریکا هستند
   .را شکل دهند
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 شيرین عبادی

  برنده جایزه صلح نوبل شد
   

 نامزد سرشناس دریافت جایزه صلح نوبل ، خانم ١۶۵از ميان 
ن شيرین عبادی ، نویسنده و وکيل مدافع حقوق بشر ، حقوق زنا

و کودکان به دليل تالش های خستگی ناپذیرش ، این جایزه 
  .جهانی را به خود اختصاص داد

ژان پل دوم رهبر کليسای کاتوليک جهان و اسالو هاول 
 جمهور سابق جمهوری چک از دیگر نامزدهای جایزه  رئيس

  .صلح نوبل امسال بودند
قالب خانم شيرین عبادی اولين قاضی زن ایرانی است که پس از ان

  . بدليل سياستهای زن ستيزانه جمهوری اسالمی از کار برکنار شد
  وی از پيشگامان دفاع از حقوق زنان و کودکان است و برای 

تغييراتی در قوانين طالق و ارث به سود زنان، تالشهای فراوانی 
او بدليل دفاع از حقوق موکلينش، در جمهوری . کرده است

زندان بسربرد و تهدیدهای مکرر اسالمی دستگير و مدتی را در 
  . به جانش او را از انجام وظایف انسانيش باز نداشت

کميته اتحاد عمل برای دموکراسی موفقيت خانم شيرین عبادی را 
. موفقيتی برای تمامی ایرانيان آزادیخواه، بویژه زنان می داند

بدون شک پيروزی خانم شيرین عبادی شکست مفتضحانه 
 تهاجم به حقوق زنان درصدر حکومت های حکومتی است که در

  . مرتجع جهان قرار دارد
این افتخار به کام خانم عبادی، مبارزه حقوق بشر و حقوق زنان 

  . و کودکان شيرین باد
   

  کميته اتحاد عمل برای دموکراسی 
  حزب دموکرات کردستان ایران :  متشکل از

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ایران                 
  )راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ایران                
1382  مهرماه15                

  
  

  
                         

دهم اکتبر روز جهانی لغو مجازات اعدام 
بدین خاطر در تمام کشورهای جهان، . است

گروههای طرفدار حقوق انسانی در تالشند 
ا تشویق که حکومت ها ودولت های جهان ر

به لغو این مجازات غير انسانی واین جنایت 
تاکنون در . سازمان یافته حکومتی کنند

بسياری از کشورهای جهان این مجازات 
اّما در ایران، چين، آمریکا، . لغوشده است

عربستان سعودی و بسياری از کشورهای 
اسالمی، این جنایت حکومتی در حال 

تنها در جمهوری اسالمی ایران، . اجراست
  . نفر اعدام شده اند84در ظرف همين سال 

 ساله بنام زینت 34اینک در تهران یک زن 
السادات در تهران بدار آویخته شده وفرد 

 174پس از تحمل " فرزاد"دیگری بنام 
ضربه شالق در لرستان بدار آویخته می 

" افسانه نوروزی"این در حاليست که . شود
جازات  سال زندان، در انتظار م6پس از 

به این ترتيب ماشين آدمخواری . اعدام است
والیت فقيه، در حال خونریزی و کشتار 
است و قاضيان و بازجویان و دادستان ها و 
زندانبانان اسالمی در هر گوشه و کنار، در 

  هر شهر و دیار این کشور در حال قتل و 
  
  
  

  
  
  
  

جنایت اند و جنایت حکومتی را برای حفظ 
  بشری و مرد ساالرو بقای نظام ضد 

اسالمی بنام خدا و اسالم و قصاص به اجرا 
  .گذارده اند

بی تردید، دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه 
برای لغو مجازات اعدام، روزی است برای 
انسانی تر شدن جهان ما، برای ارزش 
گذاری به انسان و زندگی، برای پایان دادن 
به خشونت و انتقام و ترور و برای جهانی 

ت که برای انسان است و حقوق او برای اس
  .زندگی به رسميت شناخته می شود

  
 راه کارگر -سازمان کارگران انقالبی ایران

خود را در این مبارزه جهانی عليه خشونت 
و ترور واعدام، همراه و همگام و هم رزم  
ميليونها انسانی می داند که عليه این جنایت 

ی آزاد سازمان یافته حکومتی و برای جهان
و رها از قيد و بند استبداد و ارتجاع و 
امپریاليسم می جنگند و تمام تالش خود را 
برای سازمان دادن یک کمپين هميشگی و 
پایدار برای حفظ حقوق انسان و عليه اعدام 

  .و شکنجه بکار خواهد بست
                                                 

   راه کارگر-یرانسازمان کارگران انقالبی ا
         2003   جمعه دهم اکتبر 

  

  
  

تسليت  آميته مرآزي سازمان آارگران 
به مناسبت فوت ) راه آارگر( انقالبي ایران 

  اندوهبار پدر ابراهيم زاده
  

, سازمان ما فوت اندوهبار پدر ابراهيم زاده را
آه در روز پنج شنبه دهم مهراز ميان ما رفت 

آه , ضاي سازمان ما به خانواده و اع,  
سالهاي طوالني و حتي سالها قبل از ایجاد 
سازمان ما و نزدیك به چهار دهه  با او و 
دربرابر در زندان هاي رژیم هاي شاه و 

پدر . تسليت ميگوید , والیت فقيه آشنا بوده اند
با درگيري طوالني فرزندانش , ابراهيم زاده

فقيه در مبارزه عليه رژیم شاه  و رژیم والیت 
از , و به ویژه دآتر غالم حسين ابراهيم زاده 

بنيان گذاران واز اعضاي آميته مرآزي 
 در 1362سازمان ما آه قهرامانانه در سال

مبارزه اي نابرابر عليه دژخيمان رژیم 
یكي از چهره هاي آشناي ,  اسالمي جان سپرد

براي فعاالن جنبش آزادي خواهانه و 
ندانيان سياسي سوسياليستي و خانواده هاي ز

.                                                   در ایران بود
سازمان ما یاد پدر ابراهيم زاده را براي  
تحمل سالهاي طوالني مرارت و مشقت و 

محروميتي آه رژیم هاي شاه و والیت فقيه به 
او تحميل نمودند و پایداري شرافتمندانه او در 

 مرارت ها و محروميت ها گرامي برابر این
.                                                       مي دارد 

.  
  )          راه آارگر( سازمان آارگران انقالبي ایران

     و دو  سيصدو هشتادسه شنبه پانزدهم مهر ماه هزارو
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                                                                                                                                       1 دنباله از صفحه  
خانواده نخستين و اصلی ترین جایی 
است که کودک نيازهای خود را ،اعم از 

انی ، از فيزیکی یا عاطفی و روحی و رو
ان     بد ست می اورد  خانواده جامعه 
ای کوچک است که کودک همزیستی با 

بعد از . دیگران را از انجا می اموزد 
. خانواده مدرسه خانه دوم کودکان است 

خانواده و مدرسه جدا از جامعه ای که در 
آن زندگی می کنيم نيستند آنچه در 
خانواده و مدرسه پرورش داده می شود 

رش را در جامعه خواهد گذارد و تأثي
جامعه نيز بازتاب های فرهنگی 
،هنجارها و ناهنجارها واثرات اقتصادی 
اش را در خانواده و هم مدرسه نشان می 

  . دهد 
طبق تعریف جهانی از کودک همه 

 سال کودک محسوب می 18افراد زیر 
 سال 18کودکان و نوجوانان تا . شوند 

 مدرسه می بيشترین تأثير را خانواده و
گيرند و این دو نهاد این نهال را برای 
زندگی آینده و ساختن جامعه شکل می 
دهند  کودکان به عنوان مجموعه ای از 
انسان و بشر و انهم مجموعه ای که نياز 
به حمایت ویژه دارد ، سالهای زیادی 
است که مورد توجه مجامع مدافع حقوق 

کنوانسيون حقوق کودک . بشر بوده است 
ز زیر مجموعه های کنوانسيون حقوق ا

از آنجا که کودکان در . بشر است 
شناخت و کسب حقوق خود توانایی ندارند 
و در صورت تضييع حقوقشان نيز نمی 
توانند به مراجع ذیصالح مراجعه کنند 
این کنوانسيون این امکان را می دهد که 
به صورت قانونی حقوق کودکان پيگيری 

  . و اعاده شود  
ان از جمله کشورهایی است که ایر

کنوانسيون حقوق کودک را پذیرفته است 
ده سال از پيوستن ایران به این . 

کنوانسيون ميگذرد  ولی هر سال نه تنها 
شرایط برای کودکان بهتر نشده بلکه هر 
روز شاهد افزایش شمار کودکانی می 
شویم که از حداقل زندگی و آسایش نيز 

  .بی بهره هستند 
یران هيچ کوششی در لغو قوانينی دولت ا

ضایع می " که حقوق کودکان را رسما
قوانين مربوط به . کنند نکرده است 

حضانت کودک ، قوانينی که به پدر 
اجازه ضرب و جرح و قتل فرزند را می 

دهند قوانينی که اجازه می دهند کودکان 
عالوه بر . دختر نابالغ را مزدوج کنند 

ی عدالتی ، عدم اینها فشار اقتصادی ، ب
توزیع منابع و ثروت  به صورت تورم و 
گرانی و از سوی دیگر بيکاری فزاینده ، 
خانواده ها را از تأمين حداقل ها برای 
عزیزانشان ناتوان و مأیوس کرده  و می 

. خانواده ها از هم گسيخته ميشوند . کند 
چه بسيار نونهاالنی که قبل از پایان 

خرید و فروش  سال 18کودکی یعنی زیر 
شده اند و حتی از کشورهای عربی سر 

هيچ حمایتی از کودکانی . در اورده اند 
که خانواده هایشان توانایی نگهداری آنها 

  . را ندارند  نمی شود 
کودکان که باید از خانواده عشق ورزیدن 
و محبت کردن را بياموزند مورد آزار و 
اذیت قرار می گيرند و  در کشاکش 

نه جان بدر بردن را می زندگی چگو
آزار کودکان بصورت تحقير و .آموزند 

طرد گرفته ، تا ضرب و جرح و قتل و 
آزار جنسی پدیده ای است که در ایران 
رایج است و تا زمانيکه شاکی خصوصی 

. وجود نداشته باشد پيگيری نمی شود 
امضای کنوانسيون تا زمانيکه اراده ای 
اند پشت ان نباشد به تنهایی نمی تو

.       تغييری در روال معمول و موجود بدهد 
 مهر به بهانه روز 13روزنامه همشهری 

جهانی کودک مقاله ای داشت که در آن 
در خصوص کودک آزاری که توسط 
خانواده اعمال می شود چنين آورده شده 

بهتر است به جای مجازات پدر « :است 
و مادری که خود آگاه یاناخودآگاه طفل 

ورد اذیت و آزار قرار می دهند خود را م
، در این جهت حرکت کنيم که اگر پدر و 
مادری صالحيت نگهداری کودک خود 
را ندارند مسئوليت حضانت را از آنها 
بگيریم و آنها را به کانون و موسساتی که 
مسئوالنه با کودکان برخورد ميکنند 

چون این مسئله بر کسی .تحویل دهيم 
که در یک پوشيده نيست که کودکی 

خانواده نابهنجار بزرگ می شود ، 
در آینده دچار مشکالت عدیده ای "قطعا

ایندست از مطالب که در » خواهد شد
نشریات ایران منعکس می شوند و 
خواستار حضور و دخالت جامعه در 
نگهداری کودکان می شوند ، نشان می 

جامعه ما در سطح دهند که شعور و درک 

بع آن نشان می دهد که باالیی قرار دارد وبه ت
قانون اساسی و مدنی ایران بسيار زیاد از 

  .خواست و درک جامعه ما عقب تر است 
قوانين مبتنی بر فقه و نهادهای مبتنی بر این 
قوانين به خود اجازه نمی دهند در اعاده 

جمهوری .حقوق کودکان قدمی بر دارند 
اسالمی که در مسائل شخصی مردم دخالت 

گی داشته از تفتيش عقاید مستمر و هميش
گرفته تا کنترل بر خواندن صيغه ، هيچگاه 
نخواسته در اعاده حقوق کودکان دخالت کند 
بلکه خود مجوز ظلم و ستم و آزار را فراهم 

  .نموده است
کشورهای توسعه یافته بر اساس اصول 
علمی می دانند برای داشتن جامعه ای موفق 

کودکان و با جرم و جنایت کمتر باید روی 
با حمایت قانونی و .سرمایه گذاری کرد 

حقوقی و تخصيص امکانات مالی نسل آینده 
درایران اما .               را بيمه می کنند 

حقوق کودکان به عنوان انسان و بشر هيچگاه 
کودکان .مورد توجه دولتمداران نبوده است 

سرمایه های جامعه هستند و جامعه باید در 
شدن نسل آینده مسئوليت به شکوفا و بارور 

کودکان متعلق به جامعه هستند . عهده بگيرد 
و نه مایملک خصوصی افرادی مانند پدر یا 

.          امثالهم 
خانواده به عنوان زیر مجموعه ای از جامعه 

ين نيازهای روحی و جسمی وظيفه دارد با تأم
کودک به استقالل و شکوفایی او کمک کند و 
هر جا که خانواده این کارکرد خود را از 
دست داده و قادر به انجام وظيفه نبود وظيفه 
جامعه است که آینده کودکان این خانواده ها 

  .را تأمين کند 
متأسفانه دولت حاکم بر ایران هيچ دغدغه ای 

نه تنها . کان ندارد در مورد حقوق کود
توجهی به خانواده نمی کند بلکه مدرسه ها 
هم ازین توجه بی بهره اند و از کمترین 
امکانات مالی برخوردار نيستند تا الاقل کمی 

حقوق . از رنج و کمبودهای کودکان بکاهند 
زنان ومادران که اولين مربيان کودک هستند 
مورد تعرض است حقوق ومنزلت معلمان 

پدران کارگر ماهها . ز اعراب ندارد محلی ا
دستمزد دریافت نمی کنند و یا از محل کار 

منطق حاکم بر ایران . اخراج می شوند 
منطق تأمين و تضمين قدرت و سود برای 

حقوق مردم ، رنجهای .عده ای قليل است 
.          آنان و آینده شان مسئله رژیم ایران نيست 

دستيابی به جامعه عاری از ظلم و بی عدالتی 
نياز به یک حکومت برخاسته از مردم دارد  

حکومتی غير مذهبی و غير ائدولوژیک و . 
، می دمکرا ت و پایبند به اجرای حقوق بشر

تواند مدافع و مجری کنوانسيون حقوق کودک 
   .باشد 

  جامعه و حقوق کودکان
شهناز  بيات
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 با ما ارتباط بگيرید

  
  com.arash@funtrivia                 ............. سر دبير تک برگی    

  
  net:rpublic@rahekarga              ........ ومی سازمانروابط عم    

   
  0049 -40 -6777819  ...........                   تلفن عمومي سازمان    

   
   00 33-1-43455804                     ........... شماره فاکس سازمان    

   
  net.rahekargar.www   .........                آدرس سایت راه کارگر   
   

  com.etehadchap.www  ...         آدرس سایت اتحاد چپ کارگری   
   

  net.radiobarabari.www  .........        آدرس سایت رادیو برابری   
  
  Paris cedex  12  France 75563 195 BP. آدرس صندوق پستی سازمان   

    
  

 

 رادیو برابری
رادیو برابری هر شب ساعت هشت و نيم بوقت 

بر روی ) شش عصر بوقت اروپای غربی(ایران 
  :صات زیر برنامه پخش می کندماهواره با مشخ

Satellite: Hotbird         613East
Freq.12597   GHz
Transpoder: 94
Symbol    Rate  :27500
Fec:3/4
CHannel  :GBTS  Feed ½
Right side of dual audio channel

شما ميتوانيد برنامه های هر روز را بصورت 
 در ضبط شده ازطریق شبکه جهانی اینترنت ،

  :آدرس زیر نيز گوش دهيد

net.radiobarabari.www  
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  وبل شدشيرین عبادی، برنده جایزه صلح ن              
  

شيرین عبادی، اولّين قاضی زن ایران، که از قضاوت در ایران اسالمی
  . شد2003محروم است؛ برنده جایزه صلح نوبل سال 

  
کميته نروژی جایزه نوبل در بيانيه ای که در این باره انتشار داده اعالم کرده

خانم عبادی ساليان. که جایزه صلح نوبل به شيرین عبادی تعلق می گيرد
درازی برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران مبارزه کرده است؛
خصوصًا تالش وی در مبارزه با ستمی که بر زنان و کودکان در ایران می

این کميته خانم عبادی را فرد شجاعی توصيف کرد که هر. رود، ستودنی است
نوان یکگز نسبت به تهدید به جانش اعتنا نکرده و همواره به صراحت به ع

وکيل، قاضی، نویسنده و فعال حقوق بشر در ایران و در خارج از کشور
  .صحبت کرده است

اگر چه گزینش های پيشين در اعطای صلح نوبل، به اعتبار آن در محافل
مترقی و پيشرو جهانی لطمه زده است؛ اّما با توجه به تأثير این گزینش در

ی این جایزه به خانم عبادی، بتواندافکار عمومی جهان، اميد می رود که اعطا
توجه جهانيان را بيش از پيش به مسئله حقوق انسانی در ایران، خصوصًا

  .نقص حقوق زنان و کودکان جلب کند
 راه کارگر ضمن تبریک به خانم شيرین-سازمان کارگران انقالبی ایران

ن،عبادی و همه فعالين دفاع از حقوق بشر، خصوصًا حقوق زنان و کودکا
انتظار دارد که جنبش آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم ایران، بتواند از این
فرصت برای بلندکردن پرچم آزادیخواهی و برابر طلبی بهره گرفته حمایت
نيروهای ترقيخواه و انسان دوست جهانی را در مبارزه با رژیم اسالمی جلب

  . نماید
  ر راه کارگ-سازمان کارگران انقالبی ایران   

   2003 اکتبر 10  جمعه 
  1382 مهر ماه 18  

  
  

  رسوائی از پس رسوائی    
  

رسوائی قتل زهرا کاظمیرژیم جمهوری اسالمی از 
خالصی نيافته است که با طرح جنایتکارانه اعدام
افسانه نوروزی، در آستانه جنایت دیگری قرار گرفته

افسانه نوروزی ، زنی که برای دفاع از جسم و. است
روان خود، که مورد تجاوز رئيس نيروهای انتظامی
کيش قرار گرفته بود، در دفاع از خود مجبور به قتل

حال در بيدادگاه های رژیم اسالمی به. و شده استا
  .اعدام محکوم گردیده و در چند قدمی مرگ قرار دارد
برای مقابله با این عمل رژیم که از ماهيت زن ستيزی
و ضد انسانی آن نشا ت می گيرد، با بسيج افکار
مترقی جهان و پرتو افکنی بر این جنایت، دست رژیم

ن عملی کوتاه سازیم و رژیماسالمی را در مقابل چني
  .رسوای جمهوری اسالمی را رسواتر سازیم

 ضمنسازمان کارگران انقالبی ایران راه کارگر
محکوم کردن چنين حکمی برای افسانه نوروزی،

 .خواهان آزادی بی قيد وشرط او می باشد
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  کمکهای مالی
  يورو100 - پاريس -آيدا

  يورو100- پاريس-حيدر زاغی
 کمک به رفيق -دوستان تورنتو

    دالرکانادا100-پناهنده
   -پناهنده کمک به رفيق -آرش
  دالر کانادا100

  يورو64 –حيدر زاغی 


