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همصدا با زنان جهان، با صدايى رسا 
عليه ستم جنسى روز جهانى زن را 

 گرامى داريم
 

 جهان، با صدايى رسا عليه ستم جنسى         همصدا با زنان  
 روز جهانى زن را گرامى داريم                                                            

با صدايی رسا عليه ستم      " روز جهانی زن  "امسال در   
جنسی و سرکوب، هم صدا با همه ی زنان جهان،                     

 مارس به يمن مبارزات          8مراسم   . شرکت می کنيم    
آزادی خواهانه ی مردم و با پايداری و جسارت زنان،          

ل گذشته، حتی در ابعادی وسيعتر        امسال نيز چون سا    
و علنی تر، به خيابان ها و تاالر های عمومی راه مى              

 .يابد
جز چند سالي، در فاصله ی تثبيت حکومت های                        
استبدادی در هر دو دوره ی پهلوی و جمهوری                          
اسالمي، زنان مجاز به برگزاری علنی و رسمی اين             

 هر دو رژيم آزادی     . روز جهانی در ايران نبوده اند         
ستيز تالش کردند تا روزهای ديگری را به جای روز           

بازماندگان رژيم گذشته حتی اکنون        . زن تحميل کنند    
در قالب اپوزيسيون نيز تالش می کنند تا روز ديگری           
را به عنوان روز زن رايج کنند تا زنان ايرانی را از               

اما . ميارزات مشترک و مترقی جهانی دور نگاه دارند       
 داده اند که درست به جهت جهانی            زنان ايرانی نشان   

بودن اين روز و مبارزه و همبستگی فراملی عليه ستم           
 مارس را روز      8جنسي، که معنای روز زن است،            

 . خود می دانند                                                                                                     
مراسم اين روز به جهت علنيت بی سابقه اش پس از               

 مارس پس از انقالب، امسال از چشم رسانه             8اولين  
حتی رسانه های    . اندهای بين المللی نيز پنهان نمی م         

 مارس امسال   8. داخلی هم نمی توانند بی اعتنا بمانند         
و برگزاری علنی و اعتراض آميز آن به همه نشان                  
خواهد داد که جنبش بيداری زن ايرانی که ثمره ی                   
مبارزات مستقل خود آنان است، ديگر سر باز ايستادن         

برگزاری مراسم روز زن در اشکال متنوع               . ندارد
ن از اعتماد به نفس و موقعيت تهاجمی اين                خود نشا 

 مارس  8. جنبش در مقايسه با سال های گذشته دارد             
امسال نويد دهنده ی وجود و رشد سازمان های زنان              
در اشکال گوناگون خود در شرايط کشوری استبداد               

 . زده است                                                                                                               
بايد از تريبون هايی که در اين روز به وجود می آيند               

زنان را به عنوان يکی از       سود جسته و اهميت جنبش       
نيروهای عمده در معادالت سياسی ايران به همگان               
يادآوری کنيم و درست به همين جهت بر استقالل                      

اين جنبش تنها در       . جنبش بيداری زنان پای فشاريم        
استقاللش از دولت و مراکز قدرت داخلی و جهانی                  
است که می تواند نقش واقعی و در خور خود را در                  

ن از نابرابری ها و گسترش و تعميق                      رهايی زنا   
 . دمکراسی در ايران بازی کند                                                                

اکنون ديگر همه در جهان از قصاوت سران زن ستيز          
و سرکوب سيستماتيک زن در ايراٍن جمهوری                          

اين آگاهی و انزجار افکار عمومی             . اسالمی آگاهند  
مردم جهان کار را به آن جا کشاند که اتحاديه اروپا                  

 سال ها فشار پيگيرانه ی زنان             نيز سرانجام پس از      
فعال و سازمان های اپوزيسيون در خارج و اوج                       
گيری مبارزات و اعتراضات زنان در داخل کشور،             

 چاره ايی جز مشروط کردن معامالت اقتصادی خود 

با دولت ايران به اصالحاتی در زمينه ی مسايل حقوق          
يکی از شروط اتحاديه        . بشر و به ويژه زنان نديد            

 پيوستن ايران به کنوانسيون جهانی رفع تبعيض           اروپا
هر چند که واليان فقه پيوستن به اين              . از زنان است   

کنوانسيون را حرام می دانند و مفاد اين معاهده ی                     
جهانی از اساس با قوانين جمهوری اسالمی مغايرت             
دارد و پيوستن بدون قيد و شرط به معنای الغای کليه               

ه قصاص و خانواده و           ی قوانين اسالمٍي مربوط ب          
حقوق فردی است، اما بی شک مى توان از فرصت                
ايجاد شده برای سازمان يابی علنی حول خواسٍت                      
برابر حقوقی و ارتقا آگاهی بخش وسيع تری از زنان             

بی شک پيوستن به اين کنوانسيون        . ايران سود جست   
اتحاديه . خواست اکثريت عظيم زنان ايرانی است                

 اين خواست به طرح موضوع             اروپا نيز به اتکای       
اما تجربه به ما نشان می دهد که                     . پرداخته است  

صاحبان قدرت و سرمايه برای تقسيم سود و منافع                   
بدون فشار از پايين     . همواره با هم به توافق می رسند        

و به بيان درآوردن آن در قالب های گوناگون و                           
متناسب با امکانات، شروط اتحاديه اروپا هم به                          

 .  سپرده خواهد شد                                                                     فراموشی
جنبش زنان ايران امروز با قامتی استوار و به اتکای             
خواست نيمی از جامعه ی جوان ايران از آن ميزان از 
توانايی و اعتماد به نفس برخوردار است که با به ميان 
کشيدن عمده ترين خواست های مشترک زنان، نظام و     
فرهنگ مرد ساالرانه ی حاکم بر مردم و حکومت زن  
ستيز جمهوری اسالمی را با يکی از وسيع ترين و                   

با به   . بزرگترين چالش های حيات خود روبرو کند             
کارگيری اشکال نوين مبارزاتی و سودجويی                             
خردمندانه و متکی به خود از شرايط ويژه ی منطقه و         
ضعف بی سابقه ی حکومت، می توان روند دستيابی             

 . به حقوق برابر زنان را شتاب بخشيد                                                
ری اسالمی بزرگترين مانع در راه مبارزه ی هم جمهو

جانبه و توده ايی با فرهنگ مردساالرانه و خرافه                     
جمهوری اسالمی بزرگترين مانع              . پرستی است    

سازمان يابی گسترده و آزادانه ی زنان در راه پايان                
جمهوری اسالمی     . بخشيدن به ستم جنسی است                 

ب سرسخت ترين دشمن آزادی های فردی و حق انتخا         
اما جمهوری اسالمی اکنون در بحرانی ترين             . است

جمهوری . دوره های حکومت خود به سر می برد                
اسالمی ديگر در جغرافيای سياسی امروز جهان جا و          

زنان ايران با شدت بخشيدن به                      . معنايی ندارد    
اعتراضات خود می توانند در از ميان برداشتن اين                

 . کنندمانع، نقشی کليدی و تعيين کننده ايفا                                        
 ) آارگر راه(آميته مرآزى سازمان آارگران انقالبى ايران                           
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در ضرورت برپايي کارزار گسترده براي 

مقابله بااعدام زندانيان سياسي و براي 
! آنانآزادي  

 2  در صفحه                                       تقي روزبه
 

 آقاى باقرزاده تا بكجا حاضريد كه در ركاب باشيد؟
  4درصفحه                                      احمد نوين

 
 كارگران سازمان مركزي كميته سياسي بيانيه

 انتخابات درمورد كارگر راه - ايران انقالبي
 اهاشور

 
 آليت به پرطنين" نه:" شوراها انتخابات
 قاطع عزم تبلور و اسالمي جمهورى نظام
 بنيادى تغييرات براى ايران مردم

 
 انتظار آه همچنان  روستا و شهر شوراهاي انتخابات

 جمهوري نظام آليت به مردم پرشكوه" نه" يك به رفت مي
 آن حاشيه و دروني گروههاي و ها جناح همه و اسالمي

 راي از آالنشهرها در مردم درصد 80 از بيش. شد بديلت
" نه "اين معناي اهميت درك براي. آردند خودداري دادن

 آه داشت ياد به بايد شد، بيان آن در آه شكلي و پرطنين
 رابطه خاطر به  شوراها انتخابات مانند انتخاباتي در: اوال

 و  مردم روزمره عمومي اجرائيات ساماندهي با نزديكش
 مجلس چون انتخاباتي به نسبت داشتن سياسي آمتر خصلت

 باالتر مردم شرآت ميزان قاعده به بنا جمهوري رياست و
 ايدئولوژيك رژيم يك اسالمي جمهوري رژيم ثانيا. رود مي
 و مذهبي و آشوري و لشكري نهادهاي از انبوهي با است
 از ها انتخابات در مردم از مشروعيت جواز گرفتن براي
 به افراد هاي وابستگي از برداري بهره و ولپ صرف
  شرع و مذهب آيسه از آردن هزينه و مربوطه نهادهاي
 دو همين داشت نظر در. آورد مي عمل به را استفاده حداآثر
 شوراها انتخابات تحريم  آه شود معلوم تا است آافي عامل
 در  راي حق دارندگان درصد 80 باالي اآثريت سوي از

  .است جديد سياسي لرزه ينزم يك  حقيقت
 و گسترده تحريم با فقط نه مردم انتخابات اين در
 و خاتمي محمد پاسخ آه نواختند سيلي رهبر گونه به پرصدا
 پيام. دادند جانانه اي آشيده با نيز را حكومتي طلبان اصالح
 نمي را حكومت اين ما: بود روشن انتخابات اين در مردم

 بايد هايش جناح و ها دارودسته همه با نظام اين! خواهيم
 آن معناي به شوراها انتخابات تحريم. آند گم را خود گور
 نمي انتخابات در آردن شرآت طريق از ديگر مردم آه بود

 آارا را روشي چنين  آنند؛ بيان نظام به را خود" نه "توانند
 و حكومت هاي جناح بين مهمي فرق ديگر  و دانند نمي

 نمي قائل  حكومتگران دروني اختالفات براي چنداني اهميت
 .شوند

 مورد و مردمي جايگزين يك فقدان از ناشي خال در
 شان مشخصه آه گروههايي از بسياري مردم، اعتماد

 حاشيه در خود جايگاه تعيين در ناپيگيري و سازشكاري
 آردند سعي است، اپوزيسيون  در گرفتن قرار يا و نظام
 فراخوان و بكشانند ومتحك بساط در بازي به را مردم

 داد نشان اما مردم پرشكوه" نه. "دادند انتخابات در شرآت
 فرد، هيچ سياسي بازي براي ميداني ديگر اصوال مردم آه

 قائل  نظام حفظ براي نظام حاشيه در گروهي و جناح
 نه و نظام، حفظ نه آه داد نشان مردم پرطنين تحريم. نيستند
 بحران از رفتن فراتر  بلكه آن، چهارچوب در بازي

 و مدني نافرماني به اتكا با آنترل بحران به نظام مشروعيت
 . است يافته مرآزي اهميت فراقانوني اقدامات
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  بود  سختي بسيار گوشمالي حال عين در انتخابات اين
 جايگزين يك نايافتگي شكل شرايط در آه آنها همه براي
 استفاده مورد را مردم آردند سعي مردم، اعتماد مورد

 اصلي مجري آه حكومتي طلبان اصالح. دهند قرار ابزاري
  حاشيه افراد از تعدادي صالحيت تاييد با بودند انتخابات اين
 و وعده با و آنند گرم را انتخاباتي تنور  آردند تالش نظام
 دست با مردم اما بكشانند، ها صندوق پاي به را مردم وعيد
 چك جناحي و گروه هيچ به آه دادند نشان آنان به زدن  رد
 جناحي هاي بازي اسير و اند نداده اعتباري آارت  و سفيد
 . شوند نمي

 در ايران مردم ميليوني دهها انبوه درخشان قضاوت 
 انتخابات در شرآت مدافعان و آنندگان شرآت همه مورد

 فشار از چه اگر مردم: داشت هم ديگري معناي  شوراها
 گروههاي هاي بازي نيرنگ از و ديكتاتوري، و استبداد
 نه شان داوري معيار اما منزجرند، و خسته قدرت تشنه
 ديده به غالبا فراخواني گونه اين به و ادعا نه است، حرف
  بازتاب انتخابات يكپارچه تقريبا تحريم. نگرند نمي اعتماد
 عالي نيرو اين و بود، اعماق هاي توده منفي شگرف نيروي
 ايران هوشمند ملت عظيم اآثريت تجربي خرد گوهر ترين
 تباهي قعر در فروزان اي شعله به را آنان" نه "آه است
 . آند مي تبديل اسالمي جمهوري جنايتكار نظام هاي

 مدعيان و ساالران قيم به اميدبخش اعتمادي بي اين
 بتواند  آه يافت خواهد بلوغ و باليد خواهد زماني رنگارنگ،

 و طرح  هر استبداد، عليه مردم پيكار در وقفه ايجاد بدون
 و درون در نيز را راهكاري هر و راهبرد هر اي، نقشه
 و ها خواست درون از آه  دربرگيرد حكومت بيرون

 و باشد برنخاسته مردم عظيم اآثريت همين مطالبات
 پيكار درون از برخاسته و معتمد نمايندگان سخنگويانشان،

 اين . نباشند حاآم استبداد با مردم مختلف قشرهاي روزمره
 و قالب مستبدين و سواران موج به مردم اعتمادي بي

 اثباتي ترجمان  آه دهد شكوفه تواند مي هنگامي مغلوب،
 خود مطالبات و ها خواست حول اي توده سنگربندي اش
 از عبور براي مردم فراقانوني مبارزات به و باشد مردم
 . هدد شتاب حكومت آنترل بحران به مشروعيت بحران

 آه، است داده نشان  شوراها انتخابات پرشكوه تحريم
 اعتراضات پيوند براي ارتباطي فراگير  ابزارهاي ايجاد
 صداي برآشيدن و آزاديخواهي مختلف هاي جنبش

 ها، جنبش اين درون از برخاسته فعالين و سازمانگران
 نيروهاي همه وظيفه ترين حياتي و ترين فوري ترين، عاجل
 نيروي آه است طريق اين از تنها. است اديخواهآز و مردمي
 مردم ميليوني دهها هاي توده پرطنين و قاطع" نه "شگرف
 مناسب آه قالبي در را خود اراده تا يابد مي فرصت ايران
 باشد، سرنوشتش تعيين در اش مستقل حضور توان و شان

 .آند متبلور و متجلي
--------------------------------------- 

ر ضرورت برپايي کارزار گسترده براي د
مقابله بااعدام زندانيان سياسي و براي 

!آزادي آنان  
 تقي روزبه

رژيم جمهوري اسالمي با رديگر به جنايتي تازه            
محمد )  اسفند  11(دست يازيد  و  روز دوم مارس               

ندانيان سياسي در شهرسقز را که           ز گالبي يکي از    
ستگير چهارسال پيش بجرم هواداري ازکومله د                    

اين دومين اعدام ازاين نوع . ساخته بود به دار آويخت  
عالوه براين براساس اخبار    . درکمتر از دوهفته است   

منتشرشده چندنفراز دانشجويان زنداني دراوين  نيز            
محکوم به اعدام شده اند و بيم آن ميرود که حتي                         
برخي از آنان اعدام شده باشند يا  هرلحظه اعدام                      

 .شوند
  افشاگري و  مقابله نيرومند و موثر         پس ضرورت 

بلکه . با اعدام ها فقط مساله مربوط به آينده نيست                  
مساله اکنون است که بي ترديد در فرايند توسعه خود             

 .ديروز و امروز و فردا را بهم متصل ميکند
********** 

بي گمان اقدام به  اعدام  درفضاي سياسي اکنون               
يژه اي است که       ايران، داراي معنا و هدف هاي  و              
 : درنگ برروي آنها حائز اهميت است

اگر اين اعدام ها از شهربزرگي چون تهران          -الف
شروع مي گشت احتماال بازتاب گسترده تري مي                   
يافت و مقاومت وسيع تري را برمي انگيخت و البته              
درست بهمين دليل است که رژيم درپي يک دور                      

اعدام،  آزمون و خطا براي پيش برد سياست ارعاب و 
نقاط  دور ازمراکز اصلي را براي شروع اين سياست 
تبهکارانه و ضدانساني خود برگزيده است، تابزعم               
خود بابرانگيختن  حساسيت و مقاومت کمتري آنرا                

 .فراگير کند
 سياست ارعاب از طريق اعدام  زندانيان                     -ب

سياسي و اعدام هاي خياباني ظاهرا غيرسياسي                        
 براي متوقف کردن مارش          جوانان باتهامات واهي،    

ميليوني شهروندان براي بزيرکشيدن وبراندازي                    
حکومت تاريک انديشان، مدتهاست که دردستورکار          

درراستاي سياست فوق        . رژيم قرار گرفته است           
ميتوان اين نکته را نيز اضافه کرد که شروع  سياست       
سرکوب و  اعدام از شهرهاي کردستان ايران،                          

بازتاب دهنده  نگراني       درعين حال بطور ا خص                
رژيم از خيزش هاي اعتراضي  خلق کرد  و زهر                    
چشم گرفتن از آنان، درشرايطي است  که بدليل                         
احتمال قريب الوقوع بودن  تهاجم  دولتهاي آمريکا و            
انگلستان به کشورعراق، منطقه مزبور آبستن                          

 .تحوالت مهمي است
گرچه در اعدام هاي انجام گرفته اراده  جناح               -ج
کم و قوه قضائيه دست باال را دارد، اما اصالح                     حا

طلبان نيز از طريق تالش بي شائبه شان براي ارائه               
چهره مزورانه اي از رژيم درانظار جهاني  مبني بر            
پاي بندي به رعايت حقوق بشر و نيز با توطئه                            
سکوتشان دربرابر چنين جنايتهاي بزرگي درواقع                

 شريک دزد قافله محسوب ميشوند 
ر درنظر بگيريم که اعدام ساسان آل کنعان              اگ-د
 فوريه همزمان با حضور هيئتي  ازسوي                       19در

سازمان ملل درايران صورت گرفت و اعدام محمد               
گالبي در دوم مارس  نيز بفاصله کمي پس از اتمام                  
ماموريت مرحله اول اين هيئت و درپي  خروج اين                

راين هيئت  از کشور وقوع يافت، آنگاه به پيام نهفته د           
پيامي که  در برگيرنده .  اعدام ها بهتر پي خواهيم برد 

اوج بي اعتنائي رژيم به افکار عمومي بين المللي                    
ازيکسو و القاء اين تصور به شهروندان و فعالين                     
مخالف ازسوي ديگراست  که مبادا ناپرهيزي کرده و          

بفکر مقايسه  وضعيت کنوني  با اواخر حکومت شاه               
 وي دربرابر مردم و مجامع              ولحطات عقب نشيني     
 .جهاني حقوق بشر بيفتند

 واقعيت تلخ ديگرعدم حساسيت الزم جنبش                  -ه
دانشجويي و ديگرنيروها و جنبشهاي اعتراضي داخل        

اگر درنظر بگيريم    . کشور به اين گونه اعدام هاست         
که حرکت کوي دانشگاه و جنبش اخير دانشجويي در            

حکم اعدام   رابطه با بستن روزنامه سالم و صدور                
آغاجاري آغازگرديد، والبته درادامه خود به خواست          
آزادي کليه زندانيان سياسي  فراروئيد، آنگاه به                         
غبرقابل فهم بودن  سکوت اين جريانات در برابر                    
اعدام هاي انجام شده در کردستان بخوبي پي خواهيم             

بي ترديد اگراتخاذ تاکتيک فوق يعني  شروع                 . برد
هش هزينه هاي حرکت  درآن          اعتراضات باهدف کا   

شرايط مشخص  قابل فهم باشد، اما ادامه اين سکوت              
در شرايط کنوني  قابل توجيه نبوده و پذيرفتني                            

دانشجويان در شعارها و سخنراني هاي خود            . نيست
تهديد ميکردند که اگر هرآينه حکم اعدام آغاجري لغو          

. نشوداعتراضات خود را مجددا شروع خواهند کرد            
آن حکم تحت فشار جنبش اعتراضي لغو                     گرچه    

گرديد، اما سياست اعدام زندانيان سياسي ادامه يافته و    
باين ترتيب  اگر         . به مرحله عمل نيررسيده است           

درخواست آزادي زندانيان سياسي يکي ازشعارها و            
يکي  از مطالبات عمومي جنبش دانشجويي محسوب            

ري را  گردد، پاي بندي باين شعار برخورد مسئوالنه ت       

ازسوي نيروهاي آزاديخواه و جنبش دانشجويي مي              
نمي توان دم از دمکراسي و ضرورت برپايي            . طلبد

سخن راند و درهمان حال  نسبت          " جبهه دمکراسي "
به اين گونه رفتارهاي عميقا ضد دمکراتيک واکنشي          

بي ترديد اجراي حکم درسنندج و يا سقز            . نشان نداد 
 درصورتي که    جزئي ازيک سياست عمومي است و        

رژيم درتست اوليه  خود پاسخ کوبنده و نيرومندي را            
دريافت نکند، اين شتر درخانه سايرين نيز خواهد                   

خوابيد و درنوبت هاي بعدي سراغ اجراي حکم                         
اعدام درمورد زندانيان دانشجو و ساير مبارزين و                 

 .مخالفين موجود درنقاط ديگر کشور نير خواهد آمد
اض عليه سياست  ارعاب  و       از همين رو اعتر    -و

مقابله  با اعدام زندانيان سياسي را نه فقط نيروهاي                 
داخل کشور و بويژه جنبش دانشجويي الزم است                      
درراس مطالبات خود قرار دهند، بلکه جنبش                            
اپوزيسيون آزاديخواه نيز بايد شهم شايسته خود را در          
مبارزه عليه اعدام و آزادي زندانيان سياسي بعهده                  

ه و آنرا در راس فعاليت هاي خود قرار داده  و                گرفت
باتمامي توان خود براي  راه اندازي و تداوم آن                          

وباالخره . تالحظه رسيدن به هدف از پاي نه نشيند               
درانتهاي اين نوشته  بايد باين نکته اشاره کنم  که  بي              
ترديد شعار آزادي زندانيان سياسي و مقابله با حکم                

  -ربه هاي عملي نشان داده است     همانگونه که تج  -اعدام
داراي پتانسيل باالي  بسيج کنندگي بوده  و ميتواند                   
ريل  و بستر مناسبي براي  پيشروي و شروع                              
همکاري گسترده کليه نيروهاي آزاديخواه چه درداخل       

ازاين رو بر        .و چه  درخارج کشورفراهم سازد                  
اپوزيسيون آزاديخواه است که حول اين شعارکه در              

ترش خود داراي شاخه ها و عرصه هاي                 روند گس  
گوناگون  و بسط يابنده است، گرد آيند و بشيوه جنبشي 
و فراگير و بدور از شرط قرار دادن برنامه هاي                      

حداکثري و يا  چند مضمونه و بدوراز پالتفرم  ويا                    
ساختارگرائي هاي مرسوم  دست و پاگير، بشيوه                      

ادها و   پلوراليستي از طريق مشارکت دادن کليه نه               
تشکلها و افراد  و سازمانهاي مدافع دمکراسي                           
وآزادي، و از طريق  ترکيب انواع بي شمار                                
ابتکارات و اشکال مناسب  اعتراضي درسطح بين                
المللي  و پيوندآن با مقاومت ها و حرکت هاي                              

اعتراضي  و نيز نيروهاي سياسي مبارز و رزمنده                 
بادرت داخل کشور، به کارزار گسترده  و مداوم  م                 

 ورزند
 

 آمك مالى  
   ايرو200حيدر زاغى فرانسه  
 
 

  فوريه15نگاهى مجدد به آكسيون هاى 
 توده اى جهانى  تولد جنبش: فوريه  15

 صلح
روبن ماركاريان            

 فوريه،    15تظاهرات جهانى عليه جنگ در                    
 از جنگ دوم      بزرگترين تظاهرات صلح در دوره پس      

ر همزمان در چهار گوشه جهان جهانى است آه به طو
 فوريه   15جهانى    تصميم براى آآسيون    . برگزار شد  

در " فورم اجتماعى اروپا   "در ماه نوامبر گذشته در           
فورم " در سومين               گرفته شده و سپس                 فلوارنس

در پرتوالگر به عنوان روز آانونى       " اجتماعى جهانى 
آردن اقدامات صلح آميز در سراسر جهان مورد توافق    

 .  نيروهاى شرآت آننده قرار گرفتهمه
 جهانى      در سراسر نقاط جهان فعالين جنبش                    

ضدسرمايه دارى از طريق شرآت در ائتالف هاى                  
بزرگ ضد جنگ توانستند وسيع ترين بسيج جهانى را           

 .انجام دهند
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مفيدخواهد بود آه نگاهى مختصر به بزرگترين              
 زنجيره. آآسيون هاى انجام شده بياندازيم

آآسيون هاى ضدجنگ با تظاهرات                 زنجيره       
 هزار  150ملبورن در استراليا شروع شد آه در آن               

اين بزرگترين تظاهرات ضدجنگ     . نفر شرآت آردند  
 هزار نفر در    200دو روز بعد    . در تاريخ استراليا بود   

 .سيدنى در تظاهرات ديگرى شرآت جستند
 از همه در چهار آشور آه             تظاهرات صلح بيش   

 در ائتالف براى حمله به عراق                 حكومت هاى آن ها  
ايتاليا، انگلستان و اسپانيا        ،   قرار دارند يعنى آمريكا       

 . بود شاخص
 200در آمريكا، حدود نيم ميليون نفر در نيويورك،                

هزار نفر در سان فرانسيسكو، صدهزار نفر در                         
عالوه بر اين سه آآسيون        .  شرآت آردند    آنجلس لوس

ريكا تظاهرات   شهر آم   300مهم و مرآزى در حدود         
ضدجنگ آه توسط ائتالف بزرگ ضدجنگ سازمان           
داده شده بود انجام شده و به اين ترتيب در قلب                              
امپراطورى مخالفت با جنگ به ابعاد ميليونى به خود            

 .گرفت
در انگلستان آشورى آه در اروپا متحد اصلى                  
دولت آمريكا در تدارك سياسى، نظامى و تبليغاتى                    

ر در لندن و هشتادهزار نفر         جنگ است دو ميليون نف      
در گالسكو در تظاهرات شرآت آرده و به اين ترتيب           
بزرگترين تظاهرات در تمامى تاريخ انگلستان به                    

 عظيم مخالفت ضربه              اين نمايش    . وقوع پيوست    
محكمى به تونى بلر بود به طورى آه در آمارسنجى ها         

 .محبوبيت او به پائين تر حد ممكن سقوط آرد
 آه انتظار مى رفت يك ميليون نفر در              در ايتاليا، 

تظاهرات شرآت آنند تعداد شرآت آنندگان به مرز سه 
تظاهرآنندگان از نقاط مختلف ايتاليا     . ميليون نفر رسيد  

به رم مى آمدند تعدادشان به اندازه اى زياد بود آه در                
آليه ورودى هاى رم راه بندان هاى چند ساعته به وجود           

تعداد بسيار زيادى تنها در پايان     آمده بود به طورى آه      
به . تظاهرات توانستند خود را به مرآز رم برسانند              

اين ترتيب تظاهرات رم به بزرگترين تظاهرات در                
 . از جنگ دوم جهانى ايتاليا مبدل شد تمام تاريخ پس

   سازمان دهندگان حدود شش   اسپانيا، بنا به گزارش   
  شهر، در        57ميليون نهصدوسى هزار نفر در                     

آانون اصلى تظاهرات در       . تظاهرات شرآت آردند    
ميليون نفر در آن شرآت           2بارسلون بود آه حدود           

بارسلون چنان از جمعيت ماالمال شده بود آه          . داشتند
در مرآز شهر براى جمعيت هر دم افزوده شونده تنها           
خيابان هاى فرعى منتهى به مرآز شهر و تظاهرات               

يليون، والنسيا     در مادريد يك م             . باقى مانده بود        
پانصدهزار، سويل دويست وپنجاه هزار نفر گرد آمده          

 .بودند
در همه شهرهاى مهم اروپا اعم از غربى وشرقى         
در روز پانزده فوريه آآسيون هاى ضدجنگ برگزار            

ترين ها عبارت بودند از آلمان        شد آه از ميان شاخص     
آه در برلين جمعيتى بالغ بر نيم نفر در تظاهرات                      

 و    هزار نفر در پاريس    250دند، در فرانسه    شرآت آر 
 250 شهر ديگر فرانسه، آتن          72نيم ميليون نفر در        
 هزار  100 هزار نفر، ايرلند      120هزار نفر، استكهلم     

نفر، ليسبون صدهزار نفر و بايد به آن تظاهرات در                
يازده شهر ديگر پرتغال را نيز اضافه آرد، بوداپست            

 30 نفر، فنالند      شصت هزار نفر، اسلو شصت هزار        
 هزار نفر در برن، 40  هزار نفر در هلسينكى، سوئيس

 هزار  180مجموع جمعيت ايسلند     ) هزار نفر  4ايسلند  
 ....نفر است و 

براى يادآورى ابعاد جهانى اين تظاهرات آافى              
است آه به تظاهراتى مهمى آه در توآيو، نيوزيلند،               

بى مالزى، فيليپين، سنگاپور، هند، آشورهاى عر                  
آه يهويان و فلسطينى هاى           ) خاورميانه، اسرائيل        

، (ضدجنگ همراه هم در تظاهرات شرآت آردند                  
، مصر، مكزيك (آفريقاى جنوبى)مسكو، ژوهانسبورگ

در مونترال تعداد تظاهرآنندگان در در                ) تا آانادا   
 درجه زيرصفر به صدوپنجاه هزارنفر                 20هواى    
 . انجام شده،  اشاره آرد( رسيد
 فوريه به اين ترتيب در تاريخ قرن بيست     پانزدهم 

و يكم به عنوان روزى ثبت خواهد شد آه در آن يك                   
 جهانى توده اى براى صلح عليه جنگ افروزى             جنبش

جهانخوارانه امپرياليسم آمريكا  پا به عرصه ظهور               
 !نهاده است

 صلح جديد تنها     به لحاظ ابعاد و گستردگى، جنبش      
در ويتنام قابل مقايسه          عليه جنگ آمريكا             با جنبش  

 در آن است آه اوًال،           جنبش اما تفاوت اين دو     . است
 از شروع جنگ، آاربرد          ضدجنگ ويتنام پس      جنبش

سالحهاى آشتار جمعى در ابعاد وسيع عليه مردم                     
 آمريكا، آشتار بيرحمانه مردم              ويتنام توسط ارتش      

 آمريكا    ويتنام و هندوچين و نيز تلفات وسيع ارتش                 
 صلح آنونى خصلت         در حالى آه جنبش         شروع شد  

پيشگيرانه داشته و در دوره تدارك جنگ عليه عراق             
ثانيًا، . آغاز شده و دوران نضج خود را مى گذراند                 

   ضدجنگ ويتنام جنبش                    موتور محرك جنبش            
دانشجويان و جوانان بود در حالى آه موتور محرك                

 ضدسرمايه دارى جهانى         صلح آنونى جنبش          جنبش
، يعنى سياتل، شكل          دو سال پيش        از بيش  است آه      

 صلح ويتنام اساسًا در سطح       گرفته است و ثالثًا، جنبش    
 صلح     جوانان باقى ماند در حالى آه جنبش                    جنبش

 توده اى است آه تمامى بخشهاى                 آنونى يك جنبش      
جمعيت شهروندى دنيا از پيرو جوان، از احزاب                      

تا هاى اجتماعى           سياسى تا سنديكاها، از جنبش                   
. آميته هاى شهروندى براى صلح در آن شرآت دارند          

 صلح دروه جنگ ويتنام اساسًا به                         رابعًا، جنبش   
آشورهاى اروپاى غربى و آمريكا محدود بود در                     

 صلح آنونى از اقيانوسيه تا قاره                    حالى آه جنبش      
آمريكا يعنى در تمامى جغرافياى جهان امروز گسترده        

 جنگ ويتنام در         صلح عليه      و خامسًا، جنبش     . است
هاى  مدار صعودى پيروزى هاى پى در پى جنبش                    

 از جنگ جهانى دوم و حضور بلوك          در پس   رهايبخش
شرق به عنوان يك ابرقدرت جهانى نضج گرفت در                

 از ديوار برلين و             جديد صلح پس         حالى آه جنبش     
فروپاشى بلوك شرق و نامساعدترين شرايط ممكن از           

هاجم ايدئولوژيك سرمايه    لحاظ تعادل قواى جهانى و ت        
جهانى پا به عرصه ظهور نهاده و به اين ترتيب بايد                
به عنوان سرآعاژى براى يك مقاومت توده اى جهانى            

 عليه سرمايه دارى جهانى قلمداد گردد  
!  صلح آنونى اند   اما چه عواملى زمينه ساز جنبش      

  اوًال، خصلت تهاجمى دولت آمريكا براى گسترش                  
رتاسر جهان از طريق اعمال                 امپراطورى در س        
اين دولت و ديكته آردن آوامر و         سرآردگى بالمنازع 

 به دول ديگر، عزل و نصب دولت ها و تغيير           منافع اش
حكومت هائى آه از نظر منافع جهانخوارانه دولت                   

آن هم    _آمريكا نامطلوب و يا ياغى قلمداد مى گردند               
به شيوه  به شيوه استعمار قرون شانزده و هفدهم يعنى           

قبضه آردن ثروت ها و منابع            _ آشتى هاى توپ دار  
استراتژيك جهان از جمله نفت خالصه اين آه دولت               

 هيئت حاآمه       آه نماينده محافظه آارترين بخش          بوش
آمريكاست آليه خصائل سلطه جويانه، انحصارگرانه و       
جهانخوارانه طبقه حاآم آمريكا را به افراطى ترين و               

عواقب اين  . ممكن نمايندگى مى آند   تهاجمى ترين شكل    
سياست عبارتست از نفى حق حاآميت ملت ها، نفى                 

ثانيًا، !حقوق شهروندان براى تعيين حكومت خود                    
سياست تهاجمى دولت آمريكا در شرايطى انجام                        

 براى دمكراسى و حقوق شهروندى         مى شود آه جنبش   
برابر جهان گستر شده و به مدد انقالب در نظام                            

جهانى، آحاد دنياى معاصر ما به شكل                    ارتباطات    
اگر چه نظام         . تنگاتنگى به هم متصل مى شوند                

رسانه اى جهانى در تسلط انحصارات و به ويژه                        
 مى آنند تا      انحصارات آمريكائى است و آن ها تالش            

سياست هاى سلطه جويانه وجهانخوارانه را در زرورق      
ند اما  بسته بندى آرده و به خورد افكار عمومى دنيا بده        

هاى آزاى خواهانه و برابر طلبانه سد                پژواك ارزش  
سانسور استبداد و هم سانسور سرمايه  را در هم                         

 . شكسته و در چهارگوشه جهان طنين افكن شده است
درست در چنين مرحله اى از تحول در جهان                   

بازگرداندن دنيا به شيوه حكمرانى استعمارى قرون               
اين !  بر مى انگيزد       مقاومت    شانزدهم وهفدم مسلماً      

تضاد آه در يك قطب آن شهروندان جهان امروز قرار 
دارند آه آم تر مى توان آن ها را فريب داد و در سوى             
ديگر سياست مبتنى بر چماق و آشتى توپدار دولت                  
آمريكا، موجب فراروئيدن مقاومتى شده است آه در              
پانزده فوريه خود را در تظاهرات ميليونى ضدجنگ            

عمومى ترين شعارهاى اين تظاهرات               . دنشان دا    
عبارت بود از نفى سياست جنگ طلبانه دولت آمريكا و  
نيز نفى جنگ براى نفت آه نشان دهنده آگاهى مردم               

 . از مقاصد سودجويانه دولت آمريكا است
نظام رسانه اى جهانى آه خود تحت تسلط                             

 آرد آه اين                سرمايه هاى آمريكائى است تالش              
  عنوان تظاهرات ضدآمريكائى منعكس   تظاهرات را به    

اين در حالى  است آه نمايندگان آميته هاى                   . سازد
صلح آمريكائى در همه تظاهرات مهم در اروپا و نيز             

در همه  . برخى نقاط ديگر جهان شرآت آرده بودند           
مراآز عمده تظاهرات شعارهاى شرآت آنندگان                     

   بود و نه آمريكائيان آه خود بخش     متوجه سياست بوش  
مهمى از آن ها نه تنها با جنگ مخالفند بلكه خود در                  

 شهر آمريكا      300 از       تظاهرات ضدجنگ در بيش        
 .شرآت آردند

 و   واقعيت اين است آه قبل از شروع جنگ، بوش         
 اولين نبرد را، نبرد براى جلب افكار عمومى  متحدانش

پيروزى نظامى مانند بسيارى از موارد         . را، باخته اند 
 !ى تواند معادل شكست سياسى باشداين چنينى م

 نه فقط مقاومت عظيم           سياست هاى دولت بوش       
جهانى در سطح توده اى برانگيخته است بلكه موجب              
شكاف در اردوى هم پيمانان دولت آمريكا شده است                
آه نمونه بارز  آن شكاف در ناتو و نيز مخالفت اآثر                
اعضاى دائم و دوره اى شوراى امنيت با سياست                      

آمريكا مبنى بر دريافت چك سفيد براى شروع            دولت  
اين . جنگ عليه عراق با مجوژ سازمان ملل است                 

شكاف ها به نوبه خود شرايط و زمينه مساعدى ترى                
 ! به وجود مى آورد براى جنبش

 جهانى    تظاهرات ضدجنگ نقطه تولد يك جنبش          
توده اى عليه سياست هاى افراطى و مهارگسيخته هيئت       

مردم جهان نشان مى دهند آه  . ريكاستحاآمه آنونى آم  
رد به سينه جنگ افروزان امپراطورى آمريكا             دست

 !مى زنند
 
 

 آقاى باقرزاده تا بكجا حاضريد كه در ركاب باشيد؟
  احمد نوين

به جرات ميتوانيم بگوئيم آه اولين قربانى جنگ ها               
 جارو  لذا بايد هوشيار باشيم آه در پس   . ، حقيقت است    

بوق و آرناى جنگ طلبى هاى امريكا ، در            جنجال و   
دام  تفسيرهائى آه در حين اعتراف به آراهت جنگ ، 

معرفى مينمايند  " تاريخى " آنرا به گونه اى ضرورت      
و يا  پنهان و آشكار  القاء مينمايند آه اين جنگ آريه                
ميتواند به  رسالتى تاريخى منجر شود ، گرفتار                          

 .نگرديم 
اظهار نظرهائى آه خواسته و يا             لذا در رابط با             

بايد با دقت ، ناخواسته چنين القائاتى را پراآنده مينمايند
بيشترى تامل آرد ، بى تفاوت نبود و در صورت                       

 . ضرورت  به افكار عمومى هشدار داد
 اين مقاله نيز همانگونه آه از تيتر           هدف از نگارش     

د مقاله  آن بر ميآيد، هشدار به آقاى باقرزاده ، در مور           
چرا ايرانيان عليه جنگ       " اخير ايشان تحت عنوان         
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اما قبل از ورود به موارد              . است" برنمى خيزند     
 اين مقاله ، اشاره به چند نكته ، خالى از فايده              مشخص

 .نخواهد بود
اول آنكه ، براى گفتن حقيقت به مردم ستمديده جهت         

در دوم آنكه     . خدمتگذارى به آنان ، بايد شجاع بود              
دفاع از منافع مردم ، ميبايست هوشيار بود  و عاقبت              
آنكه چيزى عرضه نشود آه با هيچ شاهد و مدرآى                   

 !نتوان آنرا اثبات آرد 
 و نه      (اما، براى خدمتگزارى به مردم ستمديده                    

(  آشكار و پنهان)   بايد در برابر قدرتمندان )ستمگران 
 به اميد   و بعالوه سرآوب شدگان را    . سر فرود نياورد    

 . نكرد واهى تحت اما و اگر ، دلخوش
هر چند آه ميدانيم شجاعت و هوشيارى و گمراه                       

نكردن مردم و خودارى از طرح مسائل غير واقعى و           
آه بعضَا چشم پوشيدن از موقعيت هاى         )گمراه آننده      

( واقعى و يا احتمالى را ميتواند بدنبال داشته باشد                     
عيتهاى واقعى ، منجر      ميتواند به چشم پوشيدن از موق        

ايستادِن شجاعانه و هوشيارانه  در صفوف                . شود   
لگدمال شدگان ، ميتواند به گذشتن از شهرت در ميان            

و يا از دست دادن هرگونه شهرتى منجر          " مشاهير  " 
" با اين مقدمه ، توجه شما را به مقاله فوق الذآر . شود

 . ايمجلب مينم" چرا ايرانيان عليه جنگ بر نمى خيزند 
آقاى حسين باقرزاده ، در اين مقاله در اشاره  به                         

جنگ امريكا بر عليه عراق ، بدرستى متذآر مبشود               
 است سرنوشت ساز      نبردى آه اآنون در پيش      : " آه  

خواهد بود و اثرات دراز مدتى بر منطقه و روابط                    
و در ادامه با اشاره به         " جهانى باقى خواهد گذاشت        

 2003 فوريه    15نگ امريكا در     تظاهرات مخالفين ج   
 شهر آوچك و بزرگ جهان عليه اين         600در حدود   " 

و بعالوه اثرات اين جنگ از جمله در رابطه           " جنگ  
حمله امريكا به عراق به       " اينكه  .... با مردم ايران و     

هر دليلى آه صورت بگيرد به خاطر آزادى مردم                    
و تجاوزگرانه و ماجراجويانه خواهد         " عراق نيست     

ود و نميتوان اين حمله را توجيه آرد،  به ناگاه در                    ب
. انتهاى مقاله ، چند حكم و احتمال  را مطرح مينمايد               

بدون ارائه هيچ توضيح ،  آمار و تحقيقات موثق و                  )
 . و مقاله را به پايان ميبرد( .  قابل اطمينانى 

احكام و احتماالتى آه به شتشوى مغزى و يا القا                       
اهت دارد ، تا ارائه يك تحليل متكى بر             فكر بيشتر شب   

اگر اين " آقاى باقرزاده مينويسد .  واقعيات قابل اثبات 
جنگ به سقوط صدام و استقرار دمكراسى                                    

جنگهاى زيادى به آزادى ملت      " يا آنكه      ...." بيانجامد
 " . ها منجر شده است 

آيا ايشان صاحب قلِم تازه آارى است؟ آيا در مورد                 
هميتى  قلم را بخدمت گرفته است ؟ آيا                   مطلب آم ا    

اين نيست آه        تمامى اطالعات و اخبار حاآى از               
متاسفانه اپوزيسيون متشكل و مترقى رژيم عراق ،                 

 محدود، و آنچنان پراآنده است و در              آنچنان نيرويش 
مقابل يكديگرند، آه تا بحال حتى در مقابل افكار                        

تبليغات خود در ! عمومى جهان نيز نتوانسته اند، القل 
   را بعنوان آلترناتيو قابل محاسبه عرضه نمايند ؟ پس             

استقرار ... اگر اين جنگ به                " تخيالتى نظير        
با تكيه به آدام نيروى       " دمكراسى در عراق بينجامد       

مترقى و موثِر واقعا موجود عراق ، به خواننده                           
 عرضه ميشود ؟ 

ده ،   البته اميد اينست آه منظور آقاى باقرزا                         
جنگ ساالران ، ژنرالهاى فرارى سابق صدام و  يا                 

. وابستگان به قدرتها در آشورهاى  متروپل نباشد                   
شخصيتها و  "هرچند آه تعدادى از آنان  را در آنار                

در يك   ... و يا غير ارتجاعى و          " نيروهاى معتدل      
 در انگلستان جمع آردند ، و نتيجه          مجموعه نامتجانس 

 .د اى نيز حاصل شان نش
طرح هشت   " آيا آقاى باقرزاده نميداند آه بنابر                   

 ماهه امريكا در    18مرحله اى واشنگتن براى حضور       
قرار است آه يك ژنرال امريكائى  گارتر                 " عراق   

 از پيروزى امريكا در جنگ بر عليه عراق ، بر                 پس
مسند قدرت در بغداد بنشيند ؟ مطلبى آه بواقع سناتور            

 ، به     به جورج بوش     ار خويش جوزف ليبرمن در هشد    
 .آن طرح اشاره دارد  

اگر نويسندة مقاله مورد بحث ميداند  آه قاعدتا بايد                 )
اگر اين جنگ به سقوط      " بداند ، آنگاه اشاره به اينكه         

، چه  " صدام و استقرار دمكراسى در عراق بيانجامد          
 آرده است آه با ذآر          معنائى دارد ؟  آيا ايشان تالش         

در عراق را   " امكان اسقرار دمكراسى    "   ،    آلمه  اگر  
عمل خطرناك ،   "  امريكا و     تحت لواى حاآميت ارتش   

امريكا ، از جمله           " ماجراجويانه و تجاوزگرانه            
 0احتماالت قلمداد آند ؟ و يا آنرا در فكرها القا  نمايد                
" عالوه بر اينها ، اآنون آه نويسنده نيز اشاره به                       

امريكا "  ه و تجاوزگرانه    عمل خطرناك ، ماجراجويان   
مينمايد و اآثريت جهانيان  نيز  ميدانند آه قصد هيئت             

 ،     آنها جورج دبليو بوش           رهبرىامريكا و در راس       
چپاول عراق و اسارت مردم آن آشور است ،  اصوَال            

جنگ هاى زيادى به آزادى         " طرح اين مبحث  آه           
، در چنين شرايطى ، به چه       " ملت ها منجر شده است      

منظورى است ؟  آلى گوئى  در موقع پرداختن به امر            
 ، آنهم از طرف صاحب قلمى با تجربه، آيا                  مشخص

در ذهن خوانندة ،       " فكر ُآلى     " جز شبهه القا  آن            
 خدمت ديگرى ميتواند انجام دهد؟ 

آيا همه شواهد و قرائن به  اضافه تحرآات نظامى       
 امريكا مصصم    امريكا ، داللت بر اين ندارد آه          ارتش

به اشغال عراق و تحميل شرايط اسارتبارى به  مردم             
ستمديدة آن آشور است ؟ و آيا چنين بستر سازى هاى             

آن تجاوزات    " تئوريك    " نمى تواند در خدمت                  
 قرارآيرد ؟

اما احكام سئوال برانگيز مقاله مورد اشاره ، به                     
 به اين نويسنده در انتها با اشاره. همين جا ختم نميشود 

واقعيت آه نفرت عمومى از رژيم حاآم قوى است ،               
به "  بزرگى از مردم ايران            نتيجه ميگيرد آه بخش      

 به صورت يك منجى نگاه          آسى مانند پرزيدنت بوش     
 " .ميكند 

اوَال در نظر سنجى مورد جدالى آه در ايران انجام               
گرفته است ،  اآثر آسانى آه در مورد امريكا نظر                   

، در آنار بالمانع دانستن ارتباط ايران با                      داده اند   
 از بى صداقتى امريكا        خويش امريكا ، شك و سوظن      
نظر سنجى ديگرى نيز انجام         . را ، پنهان نكرده اند        

نگرفته است ، مگر اينكه ايشان اطالعاتشان از                          
  !!مراآزى تغذيه ميشود ، آه غير قابل اعالم است

 بزرگى از    ه بخش ثانيَا، آدام عقل سليم مى پذيرد آ         
آه حتى  )  جنگ طلب را        مردم ايران ، جورج  بوش       

 نيز ، دست       تعدادى از متحدين و همراهان سابق اش          
 ميشناسند؟   نجات دهندة خويش   (  زده اند    رد بسينه اش   

آيا صادر آردن احكامى اين چنين ، بازى در بساط                   
 جنگ طلبان و مرتجعين و متحدين آنان نيست ؟ 

كم حسين باقرزاده ، نه تنها صادقانه         اما آخرين ح     
بدتر از  . و عاقالنه نيست ، بلكه خطرناك نيز هست              

 بزرگى از مردم ايران         همه  اينست آه آنرا به بخش          
.....  بزرگى از مردم            بخش" نيز نسبت ميدهند ؛           

حاضرند به خاطر رهائى از دست حكام خود ، يك                    
ا اين حكم آي"  0جنگ شيميائى و يا هسته اى را بخرند    

خارج از عقل نيست ؟ آقاى باقر زاده اين حكم را از                 
 آجا پيدا آرده است ؟ 

 از  حمله اتمى امريكا به ژاپن در                     اصوَال پس     
پايان جنگ بين الملل دوم ، آه از جانبى به خاطر                       

 بمبهاى   قدرت نمائى و از جانب ديگر براى آزمايش             
 جهان   جديد با قدرت ويرانگرى بى سابقه بود ديگر               

. ) متمدن ، خواهان استفاده از بمب اتمى نبوده است              
" هواپيماهاى امريكائى ، با بمب ساخته شده از                           

  در هيروشيما ، و             1945در ششم اوت        " ارانيوم   
در نهم  " پلوتونيوم  "   با  بمب ساخته  شده از                 سپس
آه حاصل آن از جمله         )  در ناآازاآى          1945اوت   

ر و مصدوم شدن تعدادى به       آشته شدن صدها هزار نف     
، ديگر جهان متمدن ،         (  از اينها بود          مراتب  بيش    

  .  خواهان استفاده از بمب اتمى نبوده است
آيا مردم ايران تهى از مغز گشته اند ، آه از                         

انفجارات بمب هاى شيميائى و اتمى در آشورشان و              
آثار مخرب آن استقبال آنند؟  و يا به قول آقاى                              

  قصد من از نگارش   " ! خطر را تحمل آنند     "ده  باقرزا
. اين سطور  تخريب و يا اهانت آردن به ايشان نيست            

اصوَال سقوط افراِد مورد احترام، به صدور احكام                   
خطرناك و يا القا  آن در اذهان عمومى ، باعث                             

اما توجه دادن افكار عمومى       . خوشحالى انسان نيست     
به ويژه  _ نامعقول به زمينه سازى القائات خطرناك و        

از وظائف   _ آنجا آه سرنوشت ملتها مطرح است                
 .انسانى است 

 اين مقاله ، توجه        اما از آنجا آه قصد از نگارش            
دادن افكار عمومى به القائات خطرناك مورد اشاره                

لذا  پرداختن به خشونت و آشتار رژيم عراق               . بود  
تحت حاآميت حزب بعث آن آشور ، و يا سرآوب و               

ا ، آه در طول حيات خونين اين .ا.قان ضد بشرى جخف
بوضوح به آگاهى افكار عمومى رسيده است        ،   رژيمها

 . ، در اين نوشتار ضرورتى نيافته است
در انتها الزم است آه دو نكته اساسى مورد اشاره    

اول آنكه القل تجربيات يك قرن گذشته            . قرار گيرد     
الل ، آزادى ،        مردم ايران ، براى دستيابى به استق              

است آه   عدالت اجتماعى و برابرى طلبى نشان داده           
هرگاه اين مبارزات گوشه چشمى و يا تكيه اى به                       
قدرتهاى استعمارى و يا امپرياليستى داشته است ،                   
نتيجه آن چيزى جز فاجعه و شكست براى مردم ايران           

  .نبوده است
دوم اينكه ؛ در رابطه با تعيين سرنوشت در                           

و تنها  ) ى جهان ، اين خود مردم آن آشورها          آشورها
هستند آه حق دارند در اين رابطه تصميم             (خود آنان 

 .بگيرند و آنرا به مورد اجرا  در آورند
مردمانى آه با توهم و يا با تكيه به امدادها و يا                        

اقتصاى رژيمى از آشور ديگر ،            _ دخالت  نظامى    
اند ، به     را بزير آشيده         رژيم حاآم در آشور خويش       

شهادت تاريخ ، سلطه آشور ديگرى را بر سرنوشت             
در نتيجه بالفاصله آن و يا        .   هموار نموده اند       خويش

دراز مدت آن ، بجاى آزادى ، آبادانى و شكوفائى ؛                   
نصيبشان  تحمِل غارت نيروى آار ، چپاول ثروتهاى           

و . و منابع اقتصاديشان توسط تجاوزگران ، بوده است        
 از يك قرن      است آه آه با گذشتن بيش       اين سرنوشتى    
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