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جايزه صلح نوبل به شهروندان 
کشورهای مختلف از دير باز رسمی 

بااين . ساليانه و  توجه برانگيز بوده است
امی همه بازتاب و پی آمدهای آن در تم

زمان ها و همه کشورها بيک سان نبوده 
اعطای جايزه نوبل به شيرين . است

عبادی، بنابداليل متعدد وخود ويژه ای 
با پژواک عظيم داخلی و جهانی به 
مراتب نيرومندتری در مقايسه با موارد 
مشابه هم راه شده و بهمان اندازه دارای 

نوشته حاضر . پی آمدهای مهمی است
توضيح اين برآمد کنکاشی است در 
شوری که به يک . پرشور و اعتاليابنده

اندازه از ترکيب سه گانه و همزمان 
مبارزه ميليون ها زن ايرانی عليه ستم 
مضاعف جنسی و از جنبش مبارزه عليه 
استبداد و برای دمکراسی و باألخره از 
حمايت جهانيان و حساسيت فوق العاده 
کشورهای غربی نسبت به  تحوالت 

ی و اجتماعی کشورمان سرچشمه سياس
  .می گيرد

  : از آن خود دانستن
جانمايه واکنش زنان ايرانی و 
حتی فراتر از زنان را در قبال اين 
رويداد می توان در اين عبارت کوتاه 

انگار . خيلی خوشحالم: "مالحظه کرد
درنگ بر ". که خودم جايزه گرفتم

، کليد گشايش "انگار خودم جايزه گرفتم"
استقبال پرشور کليه ايرانيانی است رمز 

که از تعلق جايزه صلح نوبل به شيرين 
آن چه که موجب . عبادی بوجد آمده اند

چنين رستاخيز پرشوری شده است 
چيزی جز بازتاب فرياد مطالبات و رنج 
های فردفرد ايرانيان و بويژه زنان 
ايرانی در وجود يک زن و نمادی شدن 

  جهانی وی و واتاب آن در مقياس  
در نظامی که حتی رئيس . نيست

جمهورش عليرغم قول و قرارهای خود 
جرئت گزينش يک وزير زن را ولو 
بصورت نمايشی هم که شده بخود راه 
نمی دهد و مناسبات دو جنس در آن 
رسما و عمال بر اساس آپارتايد بين 

دومقوله رجال و نسوان استواراست و  
شخص شيرين عبادی از همان اوان 

نقالب اسالمی با ديوار قطور  آپارتايد ا
جنسی مواجه شده و به جرم زن بودن 
نتوانست به شغل قضاوت بعنوان کار 

که در انحصار مردان -تخصصی خود
 بپردازد، درچنين وضعيتی -دينی است

وقتی او در مجامع جهانی بدون حجاب و 
بی اعتناء به بايدها و نبايدهای رژيم 

واسته و ظاهر می شود، در واقع خ
ناخواسته به نمادی از نافرمانی زن 
ايرانی تبديل می گردد که وی را  با 
جنبش زنان و مبارزه باحجاب بعنوان 
نمادی از سلطه تاريکی و با حرکت های 
نمادين و گستاخانه زنانی که در هر 
فرصتی که بر آمد جنبش فراهم می 
سازد، روسری از سر برمی گيرند و در 

العينی که ده ها سال ه قرامتداد تاريخ به 
پيش حجاب از چهره خويش بر گرفت، 

  . پيوند می دهد
در وجه مبارزه ضداستبدادی و 
مبارزه برای دمکراسی بيالن شيرين 
عبادی حتی از مبارزه برای حقوق زنان 
نيز درخشان تر بوده و از وی چهره ای 
برجسته در مبارزه برای دموکراسی و 

  :استعليه استبدادبوجود آورده 
بی گمان مبارزه او عليه سانسور بعنوان 
عضو کانون نويسندگان داخل کشور و 
مهم تر از آن بعنوان وکيل شجاع و 
آزادی خواهی که دفاع از پرونده های 
خطيری چون  فرج سرکوهی،عباس 
معروفی،عزت ابراهيم نژاد، خانواده 
قربانيان قتل های زنجيره ای و وکيل 

ن و شمار مبارزی چون ناصر زرافشا
ديگری از زندانيان سياسی و اخيرا 

 2 در صفحه ادامه
  

برخی اطالعات تاریخی 
وعلمی در مورد انرژی 

 هسته ای
  5در صفحه

  پيرامون نظر خواهی 
  تک برگی

 
  دیدگاه یونس پارسا بناب 

 
نویسنده، استاد دانشگاه و از ( 

 ) واشنگتن-فعالين اتحاد چپ ایرانيان
  
ن اًا به معنای تائيد انتشار این دیدگاه لزوم

  . سوی نشریه نيستاز
  

مالحظاتی پيرامون ماهيت  
برنامه " پروتکل الحاقی"

و  تسليحات اتمی ایران
سياست خارجی آمریکا در 

  منطقه خاورميانه
  

  
فشار آژانس بين المللی انرژی  - 1

" پروتکل الحاقی"بر ایران که " اتمی
به پيمان منع گسترش سالح های 

 اکتبر سا ل 30ا هسته ای را باید ت
 امضاء کند، در واقع فشار و 2003

اولتيماتوم غير مستقيم از سوی 
حاکم در " نئو محافظه کاران"جناح

این فشار و . رژیم بوش به ایران است
اولتيماتوم بهيچ وجه با نّيت ایجاد یک 
کشور و منطقه آزاد از سالح های 

. ائی و غيره نيستياتمی و شيم
 بویژه - کادولت های حاکم در آمری

سردمداران جناح محافظه کاران 
 از عوامل اصلی گسترش - جدید،

ائی يسالح های هسته ای و شيم
 اقيانوس –در منطقه بزرگ خاور ميانه 

اسرائيل، پاکستان و عراق ( هند 
در طول پنجاه سال گذشته بوده ...) و
به نظرنگارنده فشار به ایران، . اند

ه مثل تمام ترفندهای رژیم بوش، بهان
هدف ای دیگر برای رسيدن به  

استراتژیکی دو مرحله ای آمریکا در 
هدف استراتژیکی . جهان است

 ایجاد و استقرار آمریکا در مرحله اّول،
هژمونی نفتی در جهان از طریق 
اشغال نظامی و یا به زیر قيمومّيت 

کشورهای )  تغيير رژیم(کشيدن 
نفت خيز عراق، ایران، آذربایجان، 

 ....ترکمنستان و قراقستان، 
 

  3 در صفحه ادامه
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  جايزه صلح نوبل
  تقی روزبه

 1صفحه از ادامه 
 بی اعتنا به انواع - زهرا کاظمی را 

 شايستگی  بعهده داشته است،-تهديدات
او ارزانی ه تبديل شدن به اين نماد را ب

  .داشته است
همانند شمار ديگری _ درکشور ما

د  افراد واج-از کشورهای جهان سوم
صالحيت در عرصه های ادبی و يا 
مبارزه برای دمکراسی و تأمين حقوق 
بشر کم نبوده و کم نيستند و اين را نيز 
خوب می دانيم که در گزينش کانديداهای 

کردهای جهانی جايزه نوبل، روي
کشورهای بزرگ و از جمله کشورهای 

و . صاحب نفوذ اروپائی بی تأثير نيستند
 گزينش بطور مشخص در رابطه با

کانديد امسال، نقش ايران را بعنوان 
کشوری که اکنون بيش ترين حساسيت 
جهانی پس از جنگ عراق و افغانستان 
را نسبت به خود و سمت و سوی 
تحوالت درونی خويش برانگيخته، 

و دراين ميان . توان ناديده گرفتيمن
بويژه کشورهای اروپائی اهداف خود و 

مکراتيزه ارجمله تقويت باور و امکان د
کردن اسالم و آشتی پذيری آن با ايده 
دمکراسی را بعنوان بخشی از سازوکار 
سياست های کالن خود در برابر 

اما . کشورهای اسالمی در مدنظر دارند
هيچ کدام از وجوه بين المللی مؤثر در 
گزينش کانديد جايزه صلح نوبل امسال 
باعث آن نمی شود که شايستگی های 

 به نمايش گذاشتن شيرين عبادی در
گوشه ای از شايستگی و پتانسيل نيرومند 
زنان ايرانی و جايگاه وی بعنوان يک 
مبارز شجاع در  کارزار گسترده عليه 

  .استبداد حاکم را ناديده انگاريم
شيرين عبادی از نظر بينشی 
همانطورکه عملکرد و سخنانش گواهی 
می دهند يک زن مسلمان ولی کمابيش 

ن حال اصالح باور و الئيک و در عي
و اين البته درشرايطی . قانون گراست

که اصالح گرائی با بن بست کامل 
مواجه شده و نافرمانی از قوانين و چه 
بايد کردهای نظام حاکم، راهبرد اصلی 
مبارزات مردم عليه استبداد را تشکيل 

  می دهد، آشکارا عقب مانده و ناکافی 

  
  

ی می زنان ايرانی بخوب. بنظر می رسد
دانند که حتی اگر بخواهند چون او 

حجاب از چهره ) درعرصه جهانی(
خويش برگيرند، نيازمند يک انقالب 

می . برای برافکندن نظام حاکم هستند
توان حول نظر شيرين عبادی مبنی بر 
عدم تناقض بين اسالم و دمکراسی نظر 

اما هرنظری . موافق و يا مخالف داشت
را بايد بيش از که داشته باشيم، دو نکته 

هرزمانی، آن هم درست درهمين 
لحظاتی که جان های بسياری بوجد در 

  :آمده اند، برجسته کرد
اوال صرفنظر از تفسير و 
برداشت شخصی شيرين عبادی از اسالم 
، فقه و قوانين حقوقی متعلق به دين 
-رسمی و مورد حمايت روحانيت حاکم

حتی در اصالح طلبانه ترين روايت 
يانه ای با حقوق زن و دمکراسی  م-خود
و ثانيا هرتفسير ولو آزادی . ندارد

خواهانه از دين بطور اخص و 
هرمسلک و مرام  بطور اعم، هرآينه 
اگر بخواهد با حکومت تلفيق شود، 
بطور اجتناب ناپذير مولد بدترين نوع 
استبداد شده و چيزی جز تکرار فاجعه 

بنابراين . جمهوری اسالمی نخواهد بود
زم است از تداخل و التقاط بين تالش ال

برای ارائه تفسير دمکراتيک از دين و 
اشاعه آن در پهنه فرهنگ اعتقادی مردم 
و باصطالح پروتستانيزه کردن اسالم، 
با تالش برای سرنگونی دولت دينی 
. بعنوان يک نظام استبدادی اجتناب کرد

مسأله امروز مردم ايران نه جايگزين 
بعنوان (ديد  از اسالمکردن يک تفسير ج

بخشی از تالش های طبيعی و قابل فهم 
مسلمانان آزاديخواه برای سازش پذير 

به جای تفسير ) کردن اسالم با دمکراسی
کنونی حاکمين برکشور، بلکه مبارزه 
برای جدائی دين و دولت بطور اخص و 

مخالفت با هرنوع دولت ايدئولوژيک با 
  .هرمرام و مسلکی، بطور اعم است

از همين رو بايد گفت تا آنجاکه به 
زنان و مردم ايران برمی گرد، جايگاه 
نمادين شيرين عبادی نه بدليل باورهايی 

 و حقوق  اسالمعدم تناقض بين "چون 
، بلکه بدليل  مبارزات وی برای " بشر

برای دفاع از حقوق زن و مبارزه 
و درست . دمکراسی و آزادی است

بهمين دليل شاهديم که جمهوری اسالمی  
با تمام وجود خود از اين واقعه خشمگين 
شده و حتی سخنگوی خاتمی ناچار می 

ابراز "گردد از ناپرهيزی خود بدليل 
نسبت به تعلق جايزه نوبل " خوشنودی

به خانم شيرين عبادی پشيمان شده و آن 
ان نمايد و خاتمی را نظر شخصی عنو

که معموال فرصت ابراز وجود دراين 
گونه موقعيت ها و حتی کم اهميت تر از 
آن را از دست نمی دهد، از ابراز نظر 
درمورد اين رويداد بزرگ بازمانده و به 

بعوض آن، او . سکوت مرگ دچار شود
و ديگر دولتمردان جمهوری اسالمی در 
ند تالشند تا دريابند که چگونه می توان
  . خود را با موقعيت جديد انطباق دهند

  

  
کانونی شدن مبارزه حول حقوق 
بشر و از جمله حقوق زنان در يک نظام 

مبتی (آپارتايد سياسی-مبتی بر آپارتايدها
، )بر شهروند درجه يک و درجه دو

مذهبی -آپارتايد جنسی و  آپارتايد قومی
که جملگی از حق حاکميت انحصاری 

يت شيعه و قوانين برای کاست روحان
فقهی آن نشأت می گيرد، می تواند 

ارزه برای دستيابی به موجب اعتالی مب
  حقوق زنان و

  
  6 در صفحه ادامه
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مالحظاتی پيرامون ماهيت  
برنامه " پروتکل الحاقی"

و  تسليحات اتمی ایران
سياست خارجی آمریکا در 

  منطقه خاورميانه
  

  یونس پارسا بناب 
  

 1صفحه از ادامه
ر مرحله دّوم، به زیر سلطه و د

کشيدن آلمان و فرانسه و دیگر 
، اخته "اروپای قدیم"کشور های 

...... کردن روسيه و هندوستان و 
و جلو ") تحدید("و باالخره محاصره 

 .گيری از رشد چين ميباشد
   
 نيروهای مترقی، برابری طلب، - 2

و چپ های  سوسياليست ها
مارکسيست ایران در پروسه 

خود عليه نظام حاکم در مبارزات 
ایران درطول بيست و پنج سال 
گذشته کم و بيش به این نتيجه 
رسيده اند که رژیم جمهوری 
اسالمی سرمایه در کليت خود 
حاکميتی سفاک، ارتجاعی، ضد 

و عامل ... زن، ناقص حقوق بشر، 
باز دارنده ایجاد و استقرار نهادهای 
مردم ساالر در جهت تامين رفاه و 

سانی به بشریت زحمتکش عزت ان
 درصد 75که نزدیک به (ایران

جمعيت هفتاد ميليونی مردم ایران 
ولی . ميباشد) را تشکيل ميدهند

این جمعبندی  از عملکرد نظام 
جمهوری اسالمی، که به نظر من 
درست و دقيق و مناسب و 
عادالنه است، نباید نّيت حرکت 
نظام جهانی سرمایه را، که 

را از " نایراکشور"ميخواهد
دسترسی به فن آوریهای 
پيشرفته علمی و فرهنگی در هر 
زمينه، منجمله در زمينه بهره 
گيری از تکنولوژی و فن آوری 
هسته ای، محروم و خلع سالح 

 .سازد، مورد توجيه قرار دهد
  
نه رژیم پهلوی " ( کشور ایران "- 3

یکی ) و نه رژیم جمهوری اسالمی
اعضای اصلی تشکيل دهندگان از 

سازمان ملل متحد در سالهای 
 خورشيدی بوده است 1323-1324

و مثل هر کشوری حق دارد به 
بهره گيری از فن آوریهای اتمی 
دست پيدا کرده و به پژوهش و 
تفحص در این زمينه بپردازد و نباید 

" امر و نهی"تابع و پيرو دیکته و 
نظام جهانی سرمایه 

، که خواستش )امپریاليسم(
استقرار هژمونی در منطقه وسيع 
و نفت خيز خاورميانه آسيای 

 .مرکزی است، باشد
  
 - بررسی دقيق اوضاع جهان- 4

تشدید جهانی شدن سرمایه، 
ميليتاریزه ساختن سياست 
خارجی آمریکا، تنها ابر قدرت 
جهانی ، حمله نظامی آمریکا به 
افغانستان و عراق و ادامه و 

آن به کشور گسترش احتمالی 
به روشنی ... های سوریه ،ایران و 

نشان ميدهد که هئيت حاکمه 
مدیر عامل نظام جهانی (آمریکا 
ميخواهد یک اصل ) سرمایه

سيطره جویانه ای را بر اساس 
اینکه انحصار بمب اتمی باید در 
دست پاره ای از کشور های جهان 

با ( باشد که خود شان خود را 
" متمدن، ") عنایت و حمایت آمریکا

ضد "و " مدرن"، "پيشرفته
به نظر . ندنميدا......و " تروریست

من نيروهای مترقی، دموکراتيک، 
برابری طلب و چپ های 
مارکسيست در جهان باید عليه 
انحصار بمب اتمی به مبارزه بر 

 .خيزند
تنها از این طریق است که ما 

) قرباینان نظام جهانی سرمایه(
ی از موفق خواهيم شد که به یک

اهداف انسانی خود، یعنی پياده 
ساختن ایده خلع سالح کامل و از 
جمله نابودی کليه سالح های 
هسته ای، ميکروبی و شيمائی 

 .در جهان و منطقه برسيم.... و 
  
 من فکر نمی کنم که عدم - 5

به منزله " پروتکل الحاقی"امضای 
یک خود کشی سياسی و 
. ماجراجویی جنگی خواهد بود

ای آن نيز ایران را از حمله زیراامض
احتمالی آمریکا در آینده مصون 

وقایع کشور عراق . نخواهد ساخت

در یکسال گذشته گواه بر این 
 .مدعاست

  
، 2002در ماههای زمستانی سال 

در پرتو تبليغات وسيع در سراسر 
جهان، دولت عراق در زیر فشار 
آمریکا و سازمان ملل متحد حاضر 

ن الملل در به پذیرش بازرسان بي
بازرسان به . خاک عراق گشت

عراق روانه شدند تا از تاسيسات 
اتمی آن کشور باز دید کرده و 

سالح های کشتار دسته "وجود 
. برسانند"  اثبات "را به " جمعی

نه تنها آن بازرسان، طبق گزارش 
رسمی هنز بليکس، موفق نشدند 
که بعد از سه ماه کوچکترین 

ح های سال"مدرک که دال بر وجود
در عراق " کشتار دسته جمعی

باشد پيدا کنند بلکه معلوم شد که 
رژیم بوش، بدون گذاشتن کمترین 

يت عقاحترامی به اعتبار و مو
شکننده سازمان ملل متحد، 

لباس "جاسوسان خویش را در 
به عراق " ناظران بين المللی

گسيل ساخته بود که تا اطالعات 
نظامی را در اختيار وزارت دفاع 

که در تدارک حمله نظامی (مریکا آ
امروز بعد . قرار دهند) به عراق بود

از شش ماه تسخير نظامی کشور 
عراق و کشتار روزانه مردم عراق 
توسط نيرو های نظامی آمریکا بر 
همگان روشن گشته است که 

" سالح های کشتار جمعی"وجود 
و " صلح جهانی"در عراق که 

آمریکا را تهدید " امنيت ملی"
کرد، یک جعل بزرگ تاریخی بوده مي

 تونی بلير و - که بوش و حاميانش
محافظه کاران "اعضای اصلی 

 ساخته بودند که از آن به -"نوین
استفاده " لو لو خرخره"عنوان یک 

کرده و با فریب افکار عمومی، 
بویژه  آمریکا، کشور عراق 

 .راتسخير نظامی کنند
  
 من بر آن هستم که نيروهای - 6

ک، برابر طلب، دموکراتي
سوسياليست و چپ های 
مارکسيست ایران باید با پی گيری 

    همه اقدامات و ترفندهای
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نظام جهانی سرمایه    
را در منطقه  خليج ) امپریاليسم(

   بحرخزر–فارس 
) خاورميانه و آسيای مرکزی(

تعقيب و تحقيق کنند و خود را 
آینده " روزهای بارانی" برای 

تجربه . آماده سازندآموزش داده و 
عراق باید برای ما منبع مهمی 
برای تجربه اندوزی و بدل یابی 

نفس وجود جمهوری . باشد
پروتکل "اسالمی سرمایه، چه 

را امضاء بکند و یا نکند، " الحاقی
تهدیدی بالقوه وتاریخی برای 
استقالل پایدار ایران، که ضروری 
ترین زمينه برای گسترش 

 –جتماعی دموکراسی و عدا لت ا
اقتصادی درجامعه ایران است، 

وقت آن رسيده است که . ميباشد
تمامی نيروهای مترقی، 

حساب خود را .... سوسياليست و 
از اصالح طلبان، جمهوری خواهان 

که فقط خواهان دست به ... و 
دست شدن قدرت و ماشين 
دولتی هستند جدا ساخته و به 
جوانان و نوجوانان ایران ندا دهند 

خواهی رژیم " دموکراسی"که 
بوش، همانطور که در شش ماه 

) عراق(گذشته در کشور همسایه 
نشان داد، چيزی جز هرج و مرج و 
آشوب نيست که با تکيه بر آن 
آمریکا به اهداف دو مرحله ای خود 

تاریخ معاصر جهان عمومًا و . برسد
تاریخ ایران خصوصًا کسانی را که 

با ميدانند پنجاه سال پيش آمریکا 
 1332 مرداد 28کودتای 

دموکراسی نوپا و جوان ایران را 
سرکوب ساخته و ایران را به مدار 
نظام جهانی سرمایه متصل 
ساخت و امروز نيز آرزوی مداخله 

را در ایران " اسکندر قهار آمریکا"ی 
  .دارند، هرگز نخواهند بخشيد

  
  یونس پارسا بناب 

                                                              
  2003 اکتبر 10واشنگتن ، 

  
  
  
  
  

  استانداري تهران
 با مجوز ميتينگ مرآز 
فرهنگي زنان براي 

افسانه نوروزي موافقت 
  نكرد

  
در پي اطالعيه مرآز فرهنگـي      

 برگـزاري ميتينگـي     هزنان دربار 
 یبــراي رهــايي افســانه نــوروز

ــاعات اداري روز   ــرين سـ در آخـ
ــه شــنبه   ــر  22س  از 1382 مه

ســـوي اســـتانداري بـــه مرآـــز 
فرهنگي زنان اعالم شد آـه بـا        
درخواست مجوز برگـزاري ايـن      

  .تجمع موافقت نشده است
از ايـن رو مرآـز فرهنگـي زنــان    
اعالم مي آنـد آـه ميتينـگ روز         

ــنبه  ــر 23چهارشـ  در 1382 مهـ
. پارك الله برگـزار نخواهـد شـد       

مرآز فرهنگـي زنـان اميـد دارد        
 قــانوني آــه بتوانــد از راه هــاي

ــانه   ــراي آزادي افسـ ديگـــري بـ
  .نوروزي اقدام آند

  
  مرآز فرهنگي زنان

  
  

  کارگران ایران،
 عليه اخراج، برای بيمه 

  بيکاری و حق کار 
  !متحد شوید

  
 هزار کارگر کارخانجات کمباین 5

سازی، ماشين سازی ، 
آلومرول، آلومينيم، هيلکو و ایرا 
لکوی اراک وتراکتو سازی تبریز 

در .  اخراج هستنددر آستانه
راستای طرح خصوصی سازی 
که دولت اسالمی در حال 
اجرای آن است و تاکنون صدها 
هزار کارگر صنایع کشور، کار 

 هزار 5خود را از دست داده اند، 
کارگر دیگر صنایع بزرگ کشور به 
ميليونها کارگر دیگری می 

پيوندند که امکان کار وتأمين 
  . زندگی خود را نخواهند داشت

این در حاليست که شرکت آذر 
آب اراک در راستای همين طرح، 

 کارگر خود را اخراج کرده 600
در پی این اقدام کارگران . است

با تجمع و تحصن درجلوی درب 
کارخانه و استانداری استان 
مرکزی اعتراض خود را به 
سياست ضد کارگری دولت 

  . اسالمی اعالم داشته اند
ا گزارشات دیگر حاکيست که ب

تعطيل کارخانه توليد خوراک دام 
 نفر از 150و طيور خلخال 

. کارگران بيکار شده اند
اعتراضات کارگری عليه اخراجها 
و سياست بيکار سازی حکومت 
اسالمی در شرایطی جریان 
دارد که کارگر بيکار مساوی 
است با کارگر گرسنه و خانواده 
گرسنه و بی پناه، کارگر بيکار 

آینده گی مساوی است با بی 
فرزندان و نبود هيچ امنيت و 
حمایت اجتماعی از خانواده 

دقيقًا به همين خاطر .کارگران
است که باید اعتراضات کارگری 
حول ممنوعيت اخراج کارگران 
توسط کارفرمایان و دولت، بيمه 
بيکاری مکفی برای همه افراد 
آماده بکار و پرداخت فوری 
دستمزدها و افزایش دستمزدها 

در عين حال باید . ز شودمتمرک
همه کارگران شاغل و بيکار خود 
را در تشکلهای مستقل خویش 
سازمان دهند و با هماهنگ 
کردن مبارزات خود و به ميدان 
کشيدن خانواه های کارگری، 
زنان، مردان  و جوانان، از حق 
حيات  و حق کار و یک زندگی 
انسانی برای همه شهروندان 
ت کشور حمایت کنند و سياس

ضد انسانی رژیم اسالمی را 
عليه کارگران و مزد بگيران 

  .کشور در هم شکنند
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برخی اطالعات تاریخی 
وعلمی در مورد انرژی 

 هسته ای
  

  
نخستين بمب هسته ای در ششم  - 

 توسط آمریکا در شهر 1945آگوست 
چند روز . هيروشيمای ژاپن منفجر شد

پس از این جنایت هولناک، بمب 
ناکازاکی منفجر دیگری در شهر 

 .گردید
 نخستين دانشمندی که به راز - 

شکستن اتم پی برد و توان ویرانگر 
استاد " اتو هان. " آنرا کشف کرد

در . فيزیک دانشگاه کوتينگن آلمان بود
جریان جنگ جهانی دوم، رژیم هيتلر 
ميخواست از دانش علمی او برای 
دستيابی به سالح کشتار انبوه ، 

ن دانشمند انسان سود جوید، اما ای
بعداز پایان . گرا از همکاری سر باز زد

جنگ که مدتی در اسارت نيرو های 
پيروز متفقين بود، باز برای همکاری 
تحت فشار قرار گرفت اما اتوهان از 

 .یاری به آنها سر پيجيده 
  
آژانس بين المللی  " 1957 در سال - 

از سوی کلوپ " انرژی هسته ای
یعنی پنج دارنده گان بمب اتمی 

آمریکا، شوروی، انگيس، : کشور
در سال . فرانسه و چين بوجود آمد

منع "  اولين موافقتنامه 1963
ميان این : آزمایشات هسته ای جدید

کشور ها امضاء شد، ولی هيچگاه به 
 قرار داد 1968در . مرحله اجرا در نيامد

قرار داد منع "دیگری موسوم به 
به " گسترش تسليحات هسته ای

ا ی این پنج کشور و شمار دیگری امض
از کشور های که این سالح را 

در . ایران قرار گرفت: نداشتند نظير 
مقابل ، کشور های اتمی متعهد 
شدند که به کشور های دیگر در 
زمينه استفاده صلح آميز از انرژی 

) مثًال برای توليد برق( هسته ای 
  .کمک کنند

  
  سازمان انرژی اتمی ایران در سال- 

 ميالدی بوجود آمد که ریاست 1974
 1357آنرا تا مقطع انقالب بهمن 

خورشيدی، دکتر اکبر اعتماد بعهده 

بدنبال تأسيس این سازمان، . داشت
قرار داد احداث نيرو گاه هسته ای 
بوشهر با آلمانيها منعقد شد که 
هزینه آن بالغ بر دهها ميليارد دالر و 

هدف از احداث این . ریال شده است
 هزار مگاوات نيروی 23يروگاه، توليد ن

برق اعالم شد، آنهم در کشوری از 
 500ذخایر گاز ایران . نفت و گاز 

بعد از . تریليون یای مکعب است
انقالب، طرف مورد قرار داد برای 
تکميل نيروگاه بوشهر، روسيه بود که 
این همکاری تا امروز ادامه داشته 

 .است
  
آخرین عنصر نود ودومين  و "  اورانيوم- 

است یعنی اورانيوم " مندليف"جدول 
سنگين ترین عنصری است که در 

اورانيوم . طبيعت یافت می شود
یکی به ) ایزوتوپ(طبيعی از دو هسته 

 و دیگری به جرم 235جرم اتمی 
 7فقط .  تشکيل می شود238اتمی 

دهم درصد اورانيوم  طبيعی از نوع 
 است و بقيه از نوع 235اورانيوم 

سویی دیگر  از  .  است238نيوم اورا
 در اثر شکستن 235فقط اورنيوم 

 )fission  ( به . انرژی ایجاد می کند
 ناچيز بودن این نوع –همين خاطر 

 مجبورند -ایزوتوپ در اورانيوم طبيعی
برای تأمين سوخت راکتورهای اتمی، 

 رادر 235مصنوعًا نسبت اورانيوم 
این . اورانيوم طبيعی افزایش دهند

               "غنی کردن" مل را ع
 )enrichment ( از آنجا که . می گویند

این عمل از نظر فنی پيچيده و دشوار 
است، در حال حاضر تنها چند کشور از 
چنين تکنولوژی برخوردارند، از اینرو هر 
کشوری برای توليدانرژی هسته ای، 
باید ابتدا سنگ خام اورانيوم راتهيه 

ت غنی سازی به کند و سپس آنراجه
کلوپ کشور های صاحب این 

آنگاه این اورانيوم . تکنولوژی بدهد
غنی شده را جهت سوخت نيروگاه 
استفاده می کنند، اما چون اورانيوم 
غنی شده بطور کامل یعنی تا پایان 
نمی سوزد، لذا باید پس از مدتی این 
اورانيوم نيم سوخته را از نيروگاه خارج 

نيم سوخته، در این این اورانيوم . نمود
مرحله، دارای عنصر دیگری بنام 
پلوتونيوم است که ماده عمده برای 

به . ساختن جنگ افزار اتمی ميباشد

همين خاطر کشور های دارنده 
دستگاه غنی سازی اورانيوم، 
سفارش دهنده گان راموظف می کنند 
که اورانيوم نيم سوخته راکه به شدت 

رای است و باید ب" رادیو آکتيوی" 
سالها دفن شود به این کشور های 
غنی کننده، باز پس دهند، این امر در 
عين حال تضمينی است که از اورانيوم 
نيم سوخته برای توليد سالح هسته 

  .ای بهره نگيرند
تنش اخير ميان آژانس بين المللی  - 

و جمهوری " انرژی هسته ای 
اسالمی ایران، از یک طرف ناشی از 

ژیم برای باز پس عدم موافقت این ر
فرستادن اورانيوم نيم سوخته به 
روسيه است و از طرفی دیگر ناشی 
از تالش جمهوری اسالمی برای خود 
کفایی در زمينه فن غنی سازی 
اورانيوم می باشد که در این صورت 
نيازی به تأمين شروط قدرت های 
دارنده تکنولوژی غنی سازی نخواهد 

 گفته می شود که این رژیم. داشت
بابه خدمت گرفتن دهها کارشناس 

  ودانشمند خارجی، در
  

نيروگاه نطنز و برخی تأسيسات 
محرمانه نظامی، مشغول تالش هم 
برای غنی سازی اورانيوم و هم برای 
استفاده از پلوتونيوم نهفته در اورانيوم 
نيم سوخته، برای توليد بمب اتمی 

  .است
در حال حاضر عالوه بر آمریکا، روسيه، 

س، فرانسه و چين، کشورهایی انگلي
کره شمالی، اسرائيل، هند و : نظير 

پاکستان نيز دارای بمب اتمی می 
باشند، ولی در صد استفاده کننده 

برای مصارف ( گان از انرژی هسته ای 
  . به مراتب بيشتراست) صلح آميز

  
بخشی از اطالعات این نوشته از * 

بنياد مطالعات ایران در " کتاب 
 -گفتگو با دکتر اعتماد –واشنگتن 

   .بر گرفته شده است" 1997چاپ 
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این چنين دهها هزار تهرانی به 
استقبال شيرین عبادی برنده 

 2003جایزه صلح نوبل سال 
آنان به گرمی با شعار . رفتند

، "عبادی دشمن آپارتاید"
عبادی قهرمان بانوی صلح "

،ُدرود بر عبادی، سالم بر "ایران
  .استقبال او رفتندبه " آزادی

  
استقبالی این چنينی از وکيل 
شجاع قربانيان قتلهای زنجيره 
ای، وکيل پرونده دانشجویان 

وکيل زیبا "کوی دانشگاه، 
و مدافع حقوق زنان و " کاظمی

کودکان در ایران اسالمی، که 
زن موجودی درجه دوم محسوب 

  می شودو
آپارتاید جنسی ایدئولوژی حاکم 

 است، بر حاکميت اسالمی
نشان از درجه آگاهی مردم 

مردم تهران که در . تهران است
ابعاد دهها هزار نفری به 
استقبال عبادی آمده بودند با بر 
" افراشتن پالکاردهایی چون

زندانيان سياسی آزاد باید 
ایران یک زندان بزرگ "،  "گردند
تنوع اقوام در ایران " ، "است

ثروت ملی است، بااعما ل 
ار این ثروت دمکراسی پاسد

الحاق سریع و بال " ، "باشيم
شرط به کنوانسيون رفع همه 
و " اشکا ل تبعيض از حقوق زنان

" اعدام زندانيان را متوقف کنيد" 
، مطا لبات ميليونها نفر از 
مردمی را اعالم می کردند که 
از نظام اسالمی به تنگ آمده 

شعارهایی که دهها هزار . اند
 از تهرانی در مراسم استقبال

برنده جایزه صلح نوبل می 
دادند و عليه تبعيض نژادی و 
دستگاه قضایی و حکومتی و 
برای برابری خلقها، تساوی 
زبانها، آزادی اندیشه و آزادی 

  زندانيان سياسی بود، نشان 

  
داد که اندیشه اصالح و اصالح 
طلبی درجمهوری اسالمی 
  مرده است و مردم با شعارهای 

ع از اثباتی خود در دفا
دمکراسی، حقوق خلقها، 
ميخی دیگر بر تابوت جمهوری 

  .اسالمی زدند
بی سبب نبود که از جایزه صلح 
نوبل به خانم عبادی وکيل 
قربانيان قتل های زنجيره ای، 
دستگاه والیت هراسان شده 
است و نه فقط آدمخواران 
نشسته در شورای نگهبان و 
بيت رهبری و دستگاه قضایی و 

کومتی، بلکه صدا و سيمای ح
نيز " اصالح طلب"رئيس جمهور 

کوشيدند که جایزه صلح جهانی 
راناچيز جلوه دهند و یا در 

  .ُسخره آن روده درازی کنند
  

اّما مردمی که جز به سرنگونی 
جمهوری اسالمی نمی 
اندیشند، بار دیگر فرصت 
اعتراض به نظام آپارتاید حاکم را 
در جشن و پایکوبی دهها هزار 

 آوردند و بار دیگر نفره بدست
سرود آزادی را در تهران فریاد 

  .کردند
سرودی که اینک پژواک آن در 
سراسر ایران شنيده می شود 
و می رود این نظام آدمخوار 
وارتجاعی و ایدئولوژی نژاد 
پرستانه ، ضد زن و بربر منشانه 
اش را به گورستان تاریخ روانه 

  . کند
 -سازمان کارگران انقالبی ایران

 کارگر، بر این روحيه راه
شادمانه و حق طلبانه که فریاد 
آزادی و برابری و عدالت می 

  .سراید درود می فرستد
                                               

  -سازمان کارگران انقالبی ایران
   راه کارگر
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  جايزه صلح نوبل
  تقی روزبه

  
  2صفحه ازمه ادا
  

مبارزه عليه استبداد شده و در همان 
حال زمينه مثبتی را برای تقويت وزنه 
فشارهای سياسی بحای تهديدهای نظامی 

بديهی . و مداخله جويانه فراهم سازد
است که مبارزان داخل و خارج از کشور 
می توانند براين بستر تالش های 
مؤثرتری را برای جلب حمايت 

ی از مبارزات ضد افکارعمومی جهان
استبدادی و مبارزه برای دمکراسی و 
کاناليره کردن فشارهای بين المللی در 

  .اين سمت و سو سازمان بدهند
  

 در انتهای اين نوشته نبايد از ياد 
آوری اين نکته غفلت ورزيد که تجربه 
رفتار جمهوری اسالمی  نشان دهنده 
آنست که در مقاطعی که با خطر اعتالء 

مردم و افزايش اميد و شور مبارزات 
آنان روبرومی شود، با افزايش سرکوب 
و  زهر چشم گرفتن های احتمالی تالش 
می کند که اين پيام را به مردم بدهد که 
مبادا پای خود را از گليم خويش درازتر 

  .کنند
با اين همه شيرين عبادی بزودی 
وارد ايران شده و با استقبال خودجوش 

او با . ه خواهد شدو گسترده مردم مواج
بهره گيری از  حمايت های گسترده 
داخلی و بين المللی و بعنوان نقطه 
 اپيوند حمايت های جهانی و داخلی و ب

داشتن  قلمرو امن نسبی ناشی از 
موقعيت جديد خود، می تواند به کانونی 
برای الهام و اعتال بخشيدن به مبارزات 
زنان و مردان عليه تبعيض جنسی و 

ظام آپارتايدها، حتی فراتر از عليه ن
قلمروهای مجاز مورد نظرش، تبديل 

بی ترديد مردم از فرصت بدست . شود
درازکردن پای خود از گليم "آمده برای 

  .بهره خواهند گرفت"خويش
     
  

  2003 اکتبر  12
  
  
  

  رگ استایران یک زندان بز
 زندانی سياسی آزاد باید گردد
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در حاليکه کارگران تهران در اعتراض به نحوه 
صوص عملکرد سازمان تامين اجتماعی در خ

اجرای قانون بازنشستگی بيش از موعد در 
مشاغل سخت و زیان آور، در حال تدارک تجمع 

امروز . اعتراضی در مقابل این سازمان هستند
یکی از کارگران نساجی کاشان در اعتراض به 
سازمان تامين اجتماعی، اقدام به خود سوزی 
کرد و با ریختن بنزین بر روی خود، قصد خود 

با دخالت به موقع کارگران و سوزی داشت که 
  .مردم نجات یافت

  
خود سوزی کارگر کاشانی در شرایطی اتفاق 

 نفر از 80افتاده است که تامين اجتماعی کاشان 
کارگران نساجی کاشان را که قبًال بازنشستگی 
پيش از موعد آنان را تائيد کرده بود به علت 
مشکالت تنظيم ليست بيمه، دستور به برگشت 

 نفر 80این در حاليست که این . داده استبه کار 
از کارگران کارخانه های ریسندگی و بافندگی 
کاشان و کارخانه نساجی کاشان، سالهاست در 
شرایط بسيار سخت و طاقت فرسا کار کرده اند و 
کار آنها به مثابه مشاغل سخت و زیان آور 

اینک با کار شکنی . برسميت شناخته شده است
تماعی و بورکراسی پيچيده و سازمان تامين اج

غير انسانی که اساسًا به نفع کار فرمایان است 
و به بهانه نواقص ليست بيمه تنظيمی سالهای 
گذشته، این سازمان، مانع از بازنشستگی 
کارگران شده و اعالم کرده است که کارگران باید 

این درحاليست که . دو باره به سرکار خود برگردند
کارگران خود داری می کند و کارفرما از پذیرش 

کارگران بين سازمان تامين اجتماعی و کارخانه 
  .سرگردان هستند

  
گزارشات حاکيست که کارخانه نساجی و کارخانه 

 با 1378ریسندگی و بافندگی کاشان که در سال 
 کارگر فعاليت ميکردند، طی سالهای 5600صدور 
 کارگر 500 کارگر خود را بازنشسته و 1500اخير 

کارگران این دو . یگر خود را اخراج کرده استد
 ماه است که حقوق و دستمزدهایشان 8کارخانه 

 درصد عيدی آنها در دست 50پرداخت نشده و 
 را 81 و 80کارفرماست و کارگران بن های سال 

  . دریافت نکرده اند
  

  
  
  
  

نامه های اعتراضی کارگران به نهادهای مختلف 
ين اجتماعی، ادارات حکومتی از جمله سازمان تام

کل کار، استانداری اصفهان فرمانداری کاشان و 
بسياری دیگر از ارگانهای حکومتی بی  جواب 
گذاشته شد، و یا با وعده و وعيد و قول و قرارهای 

  .توخالی، کارگران را سر دوانده اند
  

بی سبب نيست که اینک فریاد اعتراض عليه 
مان سياست ضد کارگری حکومت اسالمی و ساز

تامين  اجتماعی آن در سراسر کشور به  گوش می 
خبرها حاکيست که پرسنل فنی و رانندگان . رسد

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نيز می خواهند یک 
روز دست  از کار کشيده و در مقابل سازمان تامين 
اجتماعی تحصن کنند تا مراتب اعتراض خود را به 

ز موعد اعالم نحوه اجرای قانون باز نشستگی پيش ا
  . کنند

  
 راه کارگر ضمن –سازمان کارگران انقالبی ایران 

پشتيبانی از خواست کارگران ایران و اعتراضات 
برحق آنان، کارگران پيشرو را دعوت می کند که 
برای فائق شدن بر روحيه درماندگی ویأس بر 
کارگران، با سازمان دادن یک جنبش اعتراضی 

مزد بگيران کشور، عليه گسترده در اتحاد با دیگر 
سياست های ضد کارگری رژیم اسالمی، عليه 
سياست خصوصی سازی، برای تأمين اجتماعی، 
برای بيمه بيکاری مکفی برای همه بيکاران، برای 
بيمه، بازنشستگی کامل و افزایش دستمزدها 
متناسب با تورم و هزینه های یک خانواده اقدامات 

وان جنبش های خود را در پيوند با دیگر پيشر
بی شک شرایط اجتماعی . اجتماعی تشدید کنند

داخلی و بين المللی کنونی، شرایط را پيش از هر 
 برابری فراهم –زمان دیگری برای جنبش آزادی 

ساخته است و پيشروان کارگری می بایست لحظه 
کنونی را برای رسا کردن فریاد عدا لت  خواهانه و 

  .ان ایران در یابندحق طلبانه کارگران و مزد بگير
                                              

 راه کارگر      -سازمان کارگران انقالبی ایران
  2003 اکتبر16

  
  
  
  

   و فریاد خود را عليه سياستهای حکومت اسالمی وضعترا
  مين اجتماعی آن تاسازمان

 !رساتر کنيم
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بار دیگر کارگران ایران در اعتراض به عدم پرداخت 
بنا به . دستمزدهایشان دست به اعتصاب زده اند

ن ایران برک  نفر از کارگرا200گزارشات انتشار یافته 
روز گذشته در مقابل اداره کل کار استان گيالن 
تجمع کرده و خواستار پرداخت فوری دستمزدهای 

کارگران پس از تجمع در مقابل اداره کار . خود شدند
استان و برای ادامه اعتراض به سوی فرمانداری 
رفته و به تجمع اعتراضی خود در این مکان ادامه 

  . دادند
 فرمانداری قول داده است که ظرف یکی از مسئوالن

. یک هفته به مطالبات کارگران رسيدگی خواهد شد
 نفر از کارگران 500 مهر ماه 12بيش از این روز شنبه 

 ماه حقوق 4ایران برک در اعتراض به عدم دریافت 
ودستمزدهایشان و در اعتراض به زورگویی سئوال و 

  .صاحبان شرکت دست به اعتصاب زده بودند
  
ر همين حال گزارشات دیگر حاکيست که بيش از د

 نفر از کارگران شرکت نيروگاه برق تهران دست 200
به اعتصاب زده اند و در مقابل این شرکت روز 

کارگران . پنجشنبه دست به تجمع و تحصن زده اندن
خواهان افزایش دستمزدها واجرای طرح طبقه بندی 

ز تجمع اعتراضی کارگران پس ا. مشاغل هستند
اعالم یک اولتيماتوم سه هفته ای به کارفرما پایان 

کارگران اعالم کرده اند که اگر به خواستهای . یافت
آنان تا سه هفته دیگر رسيدگی نشود بار دست به 

عدم پرداخت به موقع . اعتصاب خواهند زد

دستمزدها و سياست تحميل بيگاری بر کارگران 
اجرا در ایران در شرایطی به شکل گسترده ای به 

آمده و می آید که دستمزدهای ناچيز و بخور و نمير 
به ميليونها کارگر ومزد بگير ایرانی، ميليونها خانواده 
. را در فقر و تنگدستی وحشتناکی قرار داده است

پائين نگه داشتن دستمزدها، بگونه ای است که 
حتی صدای خانه کارگر را هم در آورده است و آنها 

ت مذاکرات مربوط به تعيين از تحریم و بایکو
دستمزدها برای سال آینده با دولت و کارفرما سخن 

  .می گویند
  

 بی تردید با گسترش مبارزات  کارگران و مزد بگيران 
ایران و تحکيم پایه های اتحاد مبارزاتی جنبش های 
کارگران، معلمان، پرستاران و بيکاران و به ميدان 

ور مثل صنعت آمدن کارگران صنایع استراتژیک کش
نفت و برق، آب است که می توان اميدوار بود که 
جنبش کارگران ومزدبگيران ایران برای در هم 
شکستن سياست خصوصی سازی، بيکار سازی، 
اخراج و پائين نگه داشتن دستمزدها و عدم پرداخت 
حقوق کارگران به ميدان آمده است و دیر نخواهد بود 

سياستهای ضد که این رژیم ضد کارگری را با  
مردمی اش روانه   دیار نيستی کند و پرچم زندگی 
و حق کار و رفاه و زندگی شرافتمندانه را بر ایران 

  .برافرازد

  
 

 با ما ارتباط بگيريد
  

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

  netr.public@rahekarga              ........    روابط عمومی سازمان 
   

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

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

  net.rahekargar.www              .........        آدرس سايت راه کارگر
   

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

  net.radiobarabari.www  .........           آدرس سايت راديو برابری
  

  Paris cedex  12  France 75563 195 BP. آدرس صندوق پستی سازمان     
  

  دستمزدها و برای افزایش حقوق ودستمزدهااعتراضات کارگری عليه عدم پرداخت

 
 راديو برابری

 
راديو برابری هر شب ساعت هشت و 

شش عصر بوقت (نيم بوقت ايران 
بر روی ماهواره با ) اروپای غربی

 :مشخصات زير برنامه پخش می کند
  

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 ضبط شده ازطريق شبکه 
جهانی اينترنت ، در آدرس زير نيز 

  :گوش دهيد

net.radiobarabari.www  
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