
فشارهای داخلی و خارجی برای آزادی کارگران 
دستگيرشده و محسن حکيمی عضوکانون نويسندگان 

  ! چنان بايد افزايش يابدهمايران ، 
  

بنابرگزارش های انتشار يافته، گرچه رژيم جمهوری اسالمی         
ع    ا تجم ارجی و مشخص ی و خ ارهای داخل ر فش د درزي ناچارگردي

رابر محل وزارت اطالعات    خانواده های کارگران دستگيرشده درب    
ارگران آزاد            وطرح شکايت کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های ک
ده را   ارگران دستگيرش ر ک ران، اکث وری اسالمی اي ان ازجمه جه
ه  قز ازجمل ده س ارگران دستگيرش ماری از ک ا ش ازد، ام آزاد س
ی از    ن حکيم ابقه و محس ارگران باس ی از ک الحی يک محمودص

ند   انون نويس ای ک تقلی  اعض م مس ود درمراس رار ب ه ق گان را ک
وی  ه" ازس اه م ورای اول م ان " ش م چن د، ه خنرانی کن س

  .دربازداشت خود نگهداشتته است
ران    ی اي ارگران انقالب ازمان ک ارگر(س وم  ) راه ک من محک ض

ه        م ب ای رژي ی ه اس شخص ی و لب ای امنيت ورش نيروه ردن ي ک
ه و   کارگران سقزبرای جلوگيری از برگزاری مراسم مستقل       اه م م

درنگ   ان آزادی بي ی خواه ن حکيم ارگران و محس تگيری ک دس
  .تمامی دستگيرشدگان است

ارگران   وی ک ات ازس ترش اعتراض ا گس د، تنه ی تردي  ب
دامات و             ز اق وسايرنيروها وجنبش های اجتماعی داخل کشور وني
ان  و   وق زحمتکش دافع حق يون م ای اپوزيس ات نيروه اعتراض

م            نهادهای جهانی مدافع حقوق      ه رژي کارگر و حقوق بشر است ک
  .را وادارخواهد ساخت که دستگيرشدگان را آزاد سازد
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اورزان     انی کش ی وخياب ات اعتراض ازتحرک

  ! يالن، پشتيبانی همه جانبه نمایيم      چایکارسراسرگ
نعت چ     ران ص ل بح ورتنها ح ع ا ب ای کش قط

مافيای چای، تقویت بنيه چایکاران وتشکل پذیری 
  !کارگران وکشاورزان چایکارسامان می پذیرد 

  اميرجواهری لنگرودی              
نده -  ت نویس ات،     :یادداش ق مطبوع ا ازطري ن روزه  اي

ا ای اينترن  مق بکه ه ا، ش احبه ه ای  الت، مص ی وراديوه ت
ار        ه دفعات اخب ا   فارسی زبان، ب ه چای ودرگيريه  یمربوط ب

  راخوانده وشنيده ايم  هاايکاران بامقامات دولتی ودستگيريچ
  2                                     يقيه در صفحه 

  
                                    

     !رسوايی شکنجه زندانيان توسط اشغالگران  
  9  صفحه                                     
  ------------------------------------------------------------     

    جنبش مزدوحقوق بگيران و دوچالش
  !      مهمی که دربرابر آن قرار دارد 

    چالش دوم               
                                                  

  3صفحه          تقی روزبه 
  

   ) 7  ( !    فراموش شود "  بم  " نگذاريم 
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   ديدگاه                 
  

 –سياسی "  نگاهی به روشهای 
  ! خانم شيرين عبادی " عبادی 

  =به انگيزه سفر کانادا =    
  

 5   صفحه آرش کمانگر               

  
شکايت کنفدراسيون بين المللی
اتحاديه کارگران آزاد جهان از

    !المیدولت جمهوری اس
  10                               در صفحه  
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   گل محبوب مردم  "سوسن" 
   مرد ، اما  "کوچه و اعماق " 

  !عطر و ياد او باقيست 
  10 صفحه     در                 
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ........ايکاران تحرکات اعتراضی چ
  

  
  

چايکاران خطه شمال باانتشاربيانيه ای، با :ازجمله اينکه
هشدارخود ازپيش توجه مسئولين کشوررابه بحران صنعت چای 

مقارن ١٣٨٣سال«:دربيانيه چايکاران آمده است٠جلب کردند
است باپنجمين وآخرين سال طرح آزمايشی آزاد سازی صنعت 

، )١٣٧٩، مصوب سال طرح اصالح ساختارچای کشور(چای
طرحی که قراربود نتيجه آن جلب رضايت وکسب درآمد بهتربرای 

کارخانه داران، رونق درآمدوسربلندی چايکاران وارتقاءسطح 
دربيانيه »کيفی چای توليدداخل باشددرعمل برعکس شده است

بااجراءاين طرح کشاورزان چايکاربه روزی افتادندکه «:آمده است
اج به زندگی خود زدندوبه شهرهای گروهی ازآنان چوب حر

صنعتی مهاجرت کردندوکارخانه داران مقروض ومديون گشتند 
درادامه بيانيه آمده »وازکيفيت سابق چای نيزکاسته شد

امروزکاربه جايی رسيده که بيش ازيکصد هزارکشاورزکه «:است
عمدتا چايکارند به اين نتيجه رسيدندکه شايد سرنوشت وآينده 

اهميت نداردومسئوالن دغدغه بقاءيافنای صنعت آنهابرای کسی 
روزنامه کاروکارگر، (»!چای راندارندتاديرنشده شرايط رادريابيد

درقبال هشداروبيانيه چايکاران، کارخانه )٨٣فروردين ٢۴، ٣٨٢٢ش
کارخانه دارچای ۶٠داران نيزبه خود آمدندودرنامه ای به امضاء

اررفع مسئوليت ماخواست«:استان به استاندارگيالن آمده است
چراکه باآغازاجراءطرح ٠وتکليف خودبه لحاظ معذورات هستيم

که مورد اشکال واعتراض ٧٩اصالح ساختارچای کشورازسال 
کارخانه های چايسازی وتشکل ها قرارگرفت، تسهيالت اعتباری 

ازطريق بانکهابه اجباربه کارخانه هاپرداخت شده وبه هيچ يک 
ه سهم تعهدی دولت، بهره دير ازموارداعتراضی درزمينه محاسب

کرد، قيمت گذاری منطقی وعادالنه چای خشک توجهی نشده 
درنتيجه کارخانه ها به دليل «:درادامه نامه آمده است»٠است

عدم توانايی درباالنس وضعيت تسهيالت دريافتی سالهای 
باچای تحويلی وبانک عامل نيزطبق مقررات جاری برای ٨١تا٧٩

 اجراييه وتامين اموال وداراييهاومايملک وصول مطالبات به صدور
صاحبان کارخانه ها اقدام کرده که مراحل اجرايی آن درحال انجام 

به فاصله کمی ازاين )همان ماخذ، روزنامه کاروکارگر(»٠است
چايکاران ١٣٨٣ارديبهشت٩چهارشنبه:هشداردرخبرهاآمده است

ن، گيالنی برای اعتراض به سياست جديد دولت درقبال چايکارا
 صبح تاپاسی ٩اتوبان کمربندی الهيجان به لنگرودراازساعت 

ازشب باريختن شن وتنه درخت وآتش زدن الستيک 
مسدودنمودند، تا ارتباط دواستان گيالن ومازندران راقطع 

مهم، خبررسانی رابادايره کنندوباگسست ارتباط دواستان 
دراين درگيری ازحضورخبرنگاران ! ی خويش شدت بخشندعمليات

صداوسيمادرجمع خود جلوگيری کردند، چراکه همين فيلمبرداری 
وسيله شناسايی فعالين حرکت اعتراضی درنزد نيروهای امنيتی 

حتی درخبرهابوده که اين مقاومت وممانعت !می گردد
ازفيلمبرداری منجربه به ضرب وشتم خبرنگاروشکستن دوربين 

درتجمع شهرستان املش بيش «:ويا»!آنهاشد
اين تجمع نيزبه درگيری ٠رازچايکاران شرکت داشتندهزارنف٢٠از

ودستگيری انجاميدبه نوشته روزنامه های چاپ ايران تاکنون 

تن ازچايکاران معترض دستگيرشده ١٨درجريان اين اعتراضات 
به دنبال اعتراضات الهيجان، )٢٠٠۴مه۶سايت پيک ايران،(»٠اند

ت که لنگرود، املش وفومن آخرين خبرهای دريافتی حاکی اس
کشاورزان منطقه وسيع رودسروروستای ديوشل وليلی 

درهمين زمينه ٠نيزبه چايکاران معترض پيوستند) لنگرود(کوه
چون «:گزارش تلفنی تاکيد مينمايد که کشاورزان چايکار ديوشل

تابوت حمل «درخواست خودرابی پاسخ ديدند بناچار
به رسم تشيع ٠مملوازبرگ سبزچای رابردوش گرفتند»جنازه
سردادندوجاده لنگرودبه »الاله اال اهللا«ازه متوفی شعارجن

وادامه »رامسدود نمودند»ديوشل«الهيجان درمنطقه
همه چيزراآشکارا »تابوت پرازبرگ سبزچای«حرکت مابا«:ميدهد

سايت خبری (»آنهاکه بايد بفهمند، آياخواهند فهميد؟٠بيان ميکند
اموران نيروی ، جداازاين، طبق اخبارموثق م)٢٠٠۴مه ۶اخبار روز، 

برای )رشت(انتظامی وگاردويژه ضد شورش که ازمرکزاستان
سرکوبی به منطقه آمده اند، مردم رابشدت مورد ضرب وشتم 

قرارداده اندوتاحال مانع ازپيوستن جوانان شهربه اين حرکات 
خبردريافتی تلفنی ديگری گواه اين »٠اعتراضی شده اند

عالين تحرکات حتی مامورين امنيتی به خانه های ف:است
طالش _مريدان_اطاقور_ليالستان: اخيردرچندين محل ازجمله

 الت:(يوشل وچندين نقطه املش نظيرد_محله
هرچندازميزان دستگيری ٠حمله بردند)ليلکسرا_جورکاسر_وليل

اين تهاجمات گسترده تاحال خبری نرسيده است وی تهاجم به 
قول بهاءالدين روزنامه هااز٠مداخله فعال مردم همچنان ادامه دارد

ادب عضوکمسيون عمران مجلس شورای اسالمی 
ميزان واردات کاالی قاچاق چای درسال برابربابودجه «:مينويسند

، ۴، ص٣٨٣٢روزنامه کاروکارگر، ش(»کل کشوراست
تن ازنمايندگان ۵بازمطبوعات ازنوشتن نامه)٨٣اردينهشت٧

شهرستانهای شمال کشورمجلس به محمد خاتمی 
نان ازورشکستگی صنعت چای وبحران اين صنعت واظهارنگرانی آ

ازجمله ايرج نديمی ٠واوضاع آشفته سراسرگيالن خبرمی دهند
نماينده الهيجان طی نامه جداگانه ای به محمد خاتمی 

مسئولين جهادسازندگی درخريدبرگ سبزچای «:يادآورمی گردد
بی توجهی می کنندواين بی توجهی موجب بيکارشدن نزديک 

نفرافراد شاغل دربخشهای مختلف توليد، صنعت به سيصد هزار
وخدمات چای ازجمله کشاورزان، کارگران، کارخانه ها، حمل 

ودرادامه اوبه خاتمی ودولت مردان »ونقل وغيره می گردد
هشدارمی دهدکه نمی توان اين مردم را به راحتی آرام 

  ) ٨٣ارديبهشت١۴، ٣٨٣٨روزنامه کاروکارگر، ش !!(کرد
روزشدن مسائل مربوط به کشاورزان چايکارشمال  همين حدازبه  

نوشيدنی که بخش وسيعی _برآنم داشت تادرمعرفی چای
ازمادرطی روزالاقل چندين باروبه گاه خستگی تن، سروکارمان به 

تا حدی بازشناسانمش وطی نوشتاری _ آن می افتد
چندازپيشينه اين صنعت، چگونگی آورده شدن تخم چای به 

، پرداخت وبرداشت، توليد داخلی، مناطق ايران، شرايط کاشت
کشت وکارخانجات چای، بورکراسی حاکم براين صنعت، وجود 
مافيای چای ونقش مخرب آنهادربحران آفرينی وورشکستگی 

توليدوسقوط بازارداخلی، هييت تحقيق وتفحص چای درمجلس 
ونقش خنثی آنها، بکارگيری طرح اصالح ساختاری چای وچرايی 

 اش، طرح جديد هيات دولت وداليل شکست ورشکستگی
مقابله چايکاران با طرح جديد، سرانجام موقعيت اين صنعت 

درجمهوری اسالمی ايران، نقش کشاورزان چايکاروچگونگی 
بکارگيری راهکارها وفائق آمدن نسبی آنان برمشکالت موجود، 

  چنددنبال کنيم_سلسه مقاالتی_همه رادر
ظراهل فن قرارگيردودرتدقيق  باشد که مورد داوری ومداقعه ن ٠

  ! مطالب به نويسنده مقاالت ياری رسانند
  

  * * * * * * * * * * * * *   
  :  شمای عمومی ازجغرافيای گيالن 

  
 سپيدياسفيدرودکه خروشان ازروی خط مرزی غرب وشرق گيالن  

همين رود، حدفاصل ٠می گذردتابربسترمادر، دريای خزرآرام گيرد
ويژه گی های فرهنگی وگويش محلی وجداکننده پاره ای 

  مردمی که ازيک ريشه اندوتاحدی بامتغيرهای لهجه ای
  4بقيه در صفحه                                           
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  ادامه از صفحه یک 
  

  وحقوق بگيران و دوچالش جنبش مزد    
  ) 2 (      مهمی که دربرابر آن قرار دارد 

  
      لش دوم چا                      

          
ران است              چالش مهم ديگر، چالش جنبش مزدو حقوق بگي

  .با سياست های باصطالح نئوليراليستی حاکم
  

تبدادی و  م اس ه جمهوری اسالمی یک رژی واقعيت آنست ک
بلکه درهمان حال مجری یک        . نابهنگام معلق درفضا نيست   

دیل ساختاری است            ه تع ترکيب  . برنامه اقتصادی معطوف ب
ان  ورژوای       توأم ه ب رین الی ی ت امع انگل ا مط ه ب ن برنام ای

ذهبی و          تبداد م سوداگرو دالل و ترکيب این هر دو با  یک اس
ود     المی را بوج وری اس ام جمه ونی بن دیش، معج ک ان تاری
رد سياست های                     يش ب م درحال پ ان ه م زم ه ه آورده است ک
درت های سرمایه             ا وق نئوليبراليستی تجویزشده توسط نهاده

انی ی و     داری جه اد رانت ک افتص ازمانده ی م س ت وه  اس
سوداگرانه برآمده ازدرآمدهای نفتی و هم سرکوب کننده همه         

ردم         آميزش  .جانبه زندگی عرفی و مطالبات آزادی خواهانه م
ل واره     لت انگ تبدادمذهبی و خص ا اس م ب نئوليبراليس
ان       ارگران و زحمتکش ه ک ده ک ب ش ورژوازی دالل، موج ب

ر         ا یکی اززشت ت رین سيمای         کشورما ب ان سومی ت ین وجه
ه   ا دامن زدن ب ی واقعی ب ه معن ه ب وند ک ه ش م مواج ليبراليس
ت       ده دس اه کنن انی وتب ل انس رد ماقب اء منف ازع بق ک تن ی
اجم                 ورد ته ان را م امی هست ونيست آن آوردهای بشری، تم

البته دردوره های مختلف حيات جمهوری اسالمی         . قراردهد
درت،    ا درق اح ه ه تناسب وزن جن اوتی  ب دات متف ا تأکي ا ب م

م   وده ای ه ب وق مواج اگون ف ای گون وزه ه ا .درهریک ازح ام
تاب         اتمی ش ان خ ور درزم ت مزب ه سياس ت ک ت آنس واقعي
بسيار بيشتری یافت و با زرورق اصالحات وتؤسعه سياسی           
ا     ت آن ب ت وازبرک دی یاف دی جدی ن بن ا آذی رو ری و تزوی

ری مواجه             ا مقاومت کمت د سرعت بيشتری اجراشد وب . گردی
به عنوان نمونه، به اعتراف خودشان و البته به  عنوان بيالن      

ا درسال         ا   82افتخار، تنها ميزان خصوصی کردن ه ر ب  براب
  !. بوده است70تمامی دهه 

ه تؤسعه سياسی چون                سرکوب جنبه های معطوف ب
رکوب    اق وس اد اختن زاب وایج ات و آزادی اح مطبوع

ي زبيش ازپ وه اعتراضات مردمی ونيزتمرک اتمی بروج ش خ
دیل     دکه تع ب آن ش الحات، موج ادی اص طالح اقتص باص
ان                 ده و بهم ا مضمون تؤسعه درآم ه صورت تنه ساختاری ب

ود تری اجراش هولت بيش ا س دازه ب ا درطی . ان ل م ين دلي بهم
و     ان نئ تی گفتم ا فرادس ال ب رداد، عم ه دوم خ وم ب دوره موس

ه م-صرفنظرازگرایشات رنگارنگ آن–ليبراليستی ی  مواج
ارعمومی را در    رو افک تری قلم هولت بيش ا س ه ب ویم ک ش

د      ی آورن ود درم خير خ ه تس ترده ای ب طوح گس ط  . س ه فق ن
بوسيله رسانه های وابسته به دولت و نه فقط بواسطه اصالح           
ای        خنرانی ه ا و س ت ه س و سياس وبات مجل ان و مص طلب

نفکران       ون روش انی چ ر اندیش ط دگ ی توس ه حت اتمی بلک خ
زادی و روشنفکران دانشگاهی و روزنامه      مذهبی و نهضت آ   

ر       جویی و عناص بش دانش ایی از جن ش ه اران وبخ نگ
ی  ش مهم ر از آن بخ ی و فرات ون گنج وبی چ مغض

م يون رژی ا . ازاپوزیس ه درون کشوری را ب راین زرادخان اگ
انه ای کشورهای          حمایت آتشبار سنگين رسانه ای و غيررس

ش مهم  ایتی بخ ت حم رمایه داری وسياس زرگ س ی ب
وری   ارج کش لک خ گ بورژوامس يون رنگارن ازاپوزیس
تحاله   وع اس انی ازن وری خواه ب وجمه لطنت طل ازقماش س
چی ها و ملی گراها و چپ های هویت ازدست داده بيفزائيم،            
واهيم    رد و خ واهيم ب ی خ تی بهترپ ن فرادس اد ای ه ابع اه ب آنگ
د و    ه نيرومن ه جبه ا چ م ب ا نئولييراليس الش ب ه درچ دانست ک

ه        . ه ای مواجهيم گسترد وان نتيجه گرفت ک این ترتيب می ت ب
تی ان ليبراليس ان -گفتم ن گفتم ه ای رفنظراز آن ک ص

يمای    ه س ورما ازچ وع کش ومی ازن ورجهان س درکش
ررا تشکيل        -وحشتناکی برخوردارمی گردد   ان برت عمال گفتم

  .می دهد
يش     ان پ ا زم ی ب ه تطبيق يم یک مقایس ته باش اگرخواس

ائي       ه نم ا شاهد چيرگی            ازانقالب بهمن ب ان م م، اگر درآن زم
رجنبش  م ضدامپریاليستی ب وعی پوپوليس ذهبی  و ن ان م گفتم

ان         -ضداستبدادی سلطنتی بودیم، امروز ما شاهد چيرگی گفتم
نئوليبراليستی هستيم که مثال مطابق آن مخالفت با خصوصی        
ده       ی ش ری مضحک تلق رمایه داری ام ام س ا نظ ازی و ی س

ت   روک دانس عاربرابری مت ود وش ی ش ان  . ه م ر درآن زم اگ
رژیم شاه با سرکوب نيروهای مدافع دمکراسی والئيک جاده         
رجنبش   ی ب ای دین ت و نهاده تی روحاني ن فرادس اف ک ص
ا    وری اسالمی ب م جمه ون رژی م اکن د، ه تبدادی گردی ضداس
ای    رات و نيروه دیش و دمک ای دگران رکوب نيروه س

دافع نئولييرالي            ستی می    رادیکال جاده صاف کن نيروهای م
  .گردد

بااین همه آن چه که درسطح اعماق می گذرد با آن چه            
ات                    ه های طبق ا و الی که درسطح دستگاه رسمی و رسانه ه

ت  اوت اس ل متف ذرد، بالک ی گ ه م ا. مرف اق-درآن ج  -اعم
ه  اهدیم ک ارج، ش ل و خ اتی داخ اران تبليغ ب ب رغم بم علي
ه     ظ آن چ رای حف ب ب ه وج ب ب ان وج ارگران و زحمتکش ک

رای                 دارند د و ب رای بدست آوردن آن چه ازدست داده ان  و ب
آن چه که باید بدست بياورند ، برای دست یابی به حق کار و              
آموزش و بهداشت و مسکن وسایر حقوق اجتماعی خود می            

  . جنگند
ه    ه ک ه آن چ اء ب ا اتک ه ب ت ک ب الزم اس این ترتي ب
م      ه نئوليسراليس ارزه علي ه مب ذرد، زرادخان ی گ اق م دراعم

د       از ز بکارافت ارگران و   . سوی جنبش مزدوحقوق بگيران ني ک
ر نبردهای       زحمتکشان کشورما برای پيش برد موفقيت آميزت
رای ورود                   ه های خود را ب ه پنجره های خان خود ناچارند ک
ه      ل خان ه داخ رمایه داری ب ارزات ضدس انی مب يم جه نس

ایند ان بگش اکم   . هایش ونی ح ده کن بس ش رده وح فضای دم ک
ورمان  ود    برکش وض ش د ع د و بای ی توان زوی  . م دون من ب

ان آزادی       وق گفتم أمين تف تی و ت ان نئولييراليس اختن گفتم س
  های سياسی و برابری های اجتماعی جنبش کارگران و 
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  ادامه از صفحه سه
  
  

   ......وحقوق بگيران جنبش مزد   
  

د از نبردهای موضعی و عقب  ان، نمی توان زحمتکش
  .   دارانه فراتر برود

          *****  
ورد رابطه             ه سؤالی درم ن نوشته را ب قسمت سوم وپایانی ای
ا            نيروهای هوادارکارگران با کارگران وچگونگی نقش آن ه

  . به پایان می برم
  چگونگی رابطه نيروهای مدافع طبقه کارگر با اين طبقه

  
دند         ا قادرنش ن نيروه فانه ای ته متأس ه گذش درطی بيش ازدوده

ا ج ود را ب ه خ ه رابط ا  ک و وب ک س ه کارگرازی بش طبق ن
ی   ه گرائ کل اصولی و بدورازفرق ان ازسوی دیگربش خودش

د يم کنن وم تشکل های . تنظ ه درنقش مق ه بجای آن ک درنتيج
طبقاتی زحمتکشان درفردای پس ازانقالب ظاهرشوند، خود         
نت       د س ه فاق ارگرانی ک تردرميان ک تت بيش اد تش بب ایج مس

ه اتحادی    د و پاگرفت ای نيرومن کل ه د تش د گردیدن . ه ای بودن
تند و         ه نخواس وع فاجع س از وق ی پ ا حت ن، آن ه دتراز ای ب
ه و درس های             نتوانستند، به نقد ازعملکرد منفی خود پرداخت

د وزهم . الزم را بگيرن ه هن وان نمون ه عن ثال ب ه م ان ک چن
ه درخارج کشوربه یک سری      اه م ه مناسبت م تند ب قادرنيس

م   .  ورزند همکاری ها واقدامات سراسری مبادرت     بنابراین ه
راین               ه ای و سکتاریستی وجه مشخصه اکث چنان روحيه فرق

د       ين           . نيروها را تشکيل می ده وغ تفکيک ب ه بل ا هنوزب آن ه
ای                 د مبن ه می توان داقلی ک برنامه اخص خود ازاشتراکات ح

د             ل نشده ان درنتيجه  . حرکت به جلوبهمراه دیگران باشد، نائ
یرش برنامه های اخص      با مشروط کردن نقطه عزیمت به پذ      

دگی را   ه برپراکن اری وغلب م ک ه ه داکثرخود، راه هرگون وح
اکثرآن ها در ورطه پارادوکس بين برنامه       . مسدود ساخته اند  

م         ه ه ه ک ت پردامن ی حرک ات عمل ا الزام ود ب ص خ اخ
د،             ضرورت لحظه است وهم منطق مشخص خود را می طلب

دگی ب            سر می    هم چنان درحال دست و پا زدن بين مرگ وزن
د ه   . برن دافع طبق ورو م ارج کش ای خ ه نيروه ه ب ا ک ا آن ج ت

ه            کارگربر می گردد، پراکندگی مفرط آنان باعث شده است ک
ه          ا بدن داقل ب ی ح د حت رای پيون ؤثری را ب الش م د ت نتوانن

  .اجتماعی و جنبش زحمتکشان برقرار سازند
ن    ابراین  راه خروج ازای وق درست باشد، بن د ف اگرنق

ست که مدعيان مدافعان مزدو حقوق بگير، ضمن        بحران آن ا  
ول  ود، ح ه ای خ ه ای و غيربرنام ات برنام ظ اختالف حف
ا                دام ه ه اق ابين ب شماری از اشتراکات هم اکنون موجود فی م

د   ت بزنن ترک دس ای مش اری ه م ک ا  .  و ه ال ب ان ح ودرهم
ه   د ک ود تالش ورزن ات خ الوگ حول اختالف اب دی گشودن ب

اهی      حتی االمکان به ميزا    ه تعميق آگ د وب ن تفاهم خود بيفزاین
د       . مردم یاری رسانند   ا می توانن ه آنه تنها باین ترتيب است ک

د و            درشرایط بحرانی کنونی به نقش آفرینی بيشتری بپردازن
ين          . ازمرگ محتوم سياسی برهند    ه اگر چن آن ها باید بدانند ک

يم           ه ووراج اقل نکنند، بيش از پيش به خوش نشين های پرچان
ه درآب خرد           . است تبدیل خواهندشد  سي رد ک د فراموش ک نبای

ه              تنها این ماهيان خرد هستند که می توانند به حيات خود ادام
ناکردن بوجود آورد            . دهند رای ش د بسترپرآبی ب . بنابراین بای

زوال موجود          این تنها راه جلوگيری ازنابودی گونه های روب
ت ی و سک  . اس ه گرائ ل ازهرچيزازفرق ه قب ی ک م زوال تاریس

  .تغذیه می کند
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 -------------------------------------------  
ی    * ه کس ی، کارگرب م علم ذاران سوسياليس ان گ ازنظربني

ارخود                  روی ک ا از طریق فروش ني ه اساس ردد ک اتالق می گ
زندگی می کند وبا ایجاد ارزش اضافی برميزان سرمایه می           

ا        . کریاعم ازکاریدی و ف   . افزاید ارگر تنه وم ک ازاین رو مفه
ت ده اس ف نش دی تعری ا کاری ت . ب ان کمي ه درآن زم گرچ

ت    ده اس ی چربي ری م دماتی و فک ای خ دی برکاره . کاری
ا         ری ب ع بش ل جوام د تکام ه  رون اهدیم ک ر ش وی دیگ ازس
ری     دماتی و فک ای خ ه کاره بت ب دی نس زان کاری اهش مي ک

ت  وده اس راه ب ار  .  هم ردن ک دود ک ابراین مح ه بن گران ب
کاریدی نه با نظریه بنيان گذاران سوسياليسم خوانائی دارد و          

  .  نه با واقعيت انکشاف تکامل جامعه سرمایه داری
  
 

  ادامه از صفحه دو
  

  ........تحرکات اعتراضی چايکاران         
  
  

وکاروبرداشت بين گيالنيان دوسوی رود، گيالن رابه دوقسمت 
  : که شاملبخش غربی ياگيالن غرب٠می کند

رضوان _طوالش_انزلی_آستارا 
صومعه _ماسال_فومن_شفت_اسالم_هشتپر_شهر
کوچصفهان تاخود سپيد رودکه به آن _منجيل_رودبار_رشت_سرا

می )پسا گيالن(beye-pasگيالن باختری يابيه پس
هنوزهم درشرق گيالن، به گيلک های غرب گيالن که ٠گويند

، )آن سوی آبی(یگويند يعنbepasiناشناس باشند بيه پسی 
  :گيلک آن سوی سپيدرودوبخش شرقی ياگيالن شرق که شامل

 آستانه  
کالچا_رودسر_املش_کومله_لنگرود_سياهکل_الهيجان_اشرفيه

ی تامرزرامسررادربرمی گيرد که به آن گيالن خاوری يابيه پيش 
beye-pishاضافه کنم شرق گيالن شامل دوبخش گيل ٠گويند

ههای ديلمستان زندگی می درجلگه هاوديلم هاکه درکو
گروهی ازکوهيها ييالق وقشالق می کنند وگروهی ٠کنند

ازسويی به دامداران کوه نشين که ٠درآباديهاسکونت دايم دارند
درجنگلهاوکوه پايه ها ساکنند، گالش وبه کشاورزان کوهستانی 

استان گيالن يااستان شمالی برقسمتی ازارتفاعات !کاليی گويند
دامنه های شرقی تالش وجزيی ازدامنه :لشمالی ايران شام

های شمالی البرزاطالق می شودکه نواری ساحلی با پهنايی 
که جدايی آنرا ٠متغير، آنها رادرارتباط بادريای خزرقرارمی دهد

ازاستان مازندران برای اهالی غيربومی تا حدی دشوارمی 
کنداين سرزمين يکی ازسرسبزترين وحاصلخيزترين استان های 

  !است يا بزبانی بودکشور 
  

  : بازرگانی اين صنعت به ايران ورود  چای و 
  

  )مقاله در شماره بعد  ادامه        (
  

   

   4صفحه       1383 ارديبهشت  20به  کشني                                    )راه کارگر(روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران



  )   دیدگاه  (                    
  

   " عبادی- سياسی"   نگاهی به روشهای
  "  عبادی شيرين" خانم          

  
                                         =      به انگيزه سفر کانادا  =         

 
                                     
که او را به حق ) امام جمعه مادام العمر اروميه( مال حسنی 

حاکم "  فکاهی–الهی " مشهورترین و پرکارترین طنز پرداز رژیم  
بر ایران ميدانند، در یکی از خطبه های خود در هنگامه اعالم خبر 

ه صلح نوبل توسط خانم شيرین عبادی، همچون برنده شدن جایز
سایر سردمداران رژیم، با لحن تحقير آميزی ضمن بی ارزش 

" عبادی" دانستن جایزه و اهداف توطئه آميزآن، گفته بود که 
  !!باشد"  عبادی-سياسی" بودن صرف کافی نيست، آدم باید 

دم  در آنزمان خانم عبادی در واکنش به انتظارات بخشهایی از مر
  ایران که دوست داشتند در وجود او یک 

ببينند که سرانجام با رهبری داعيانه خود، " قهرمان سياسی" 
رهایی را به ارمغان خواهد آورد، بدرستی گفت که با قهرمان 

نيست و همواره " سياسی" پروری مخالف است و افزود که 
  .ميخواهد در خارج از دایره قدرت باقی بماند

. تان، کسی نمی توانست به او خرده گيرد تا اینجای داس
انسانی تصميم گرفته که دفاع از امر حقوق بشر را وظيفه خود 

. را به تن نکند" سياستمداری" تلقی کند وبه هيچوجه  خرقه 
سياسی بودن یا نبودن ، اجبار نيست و حق انتخاب انسانها را 

  .نميتوان از آنهاسلب کرد
ز دریافت جایزه صلح نوبل، به این در واقع شيرین عبادی تا قبل ا

اگر چه در دوره قضاوت ایشان در سيستم . متد خود وفادار بود
دادگستری رژیم پهلوی، سند و نشانه ای از فعاليت برای حقوق 
بشر و افشای نظام جهنمی ساواک و اختناق شاهنشاهی در 

 بویژه – 57بيالن زندگی او مشاهده نمی شود، اما بعد از انقالب 
 یکی از کوشنده گان حقوق بشر بطور -  سالهای دهه هفتاددر

عام و حقوق زنان و کودکان و نيز زندانيان سياسی بطور خاص 
  .بود و در این راستا تالشها و خدمات ارزشمندی داشته است

نگارنده ، نخستين بار در کنفرانس ساالنه بنياد پژوهشهای زنان 
با نام و نظرات ) می شدکه در سياتل آمریکا بر گزار  ( 1995در 

در آن سال،  شيرین عبادی بهمراه زنده . خانم عبادی آشنا شدم
جزو ميهمانان سخنران بنياد از داخل ) فروهر(یاد پروانه اسکندری

خانم عبادی در آن سال با تسلطی که بر اصول و . کشور بودند
قوانين مدنی و کيفری حکومت اسالمی داشت، تضاد آن با 

 را افشاء نمود و - ویژه برابر حقوقی زن و مرد ب–حقوق بشر 
. ناهمخوانی آنها را با قوانين مدرن و دمکراتيک امروزی نشان داد

در آن سخنرانی جذاب هيچ نشانه ای از توهم خانم عبادی به 
  .اسالم و حکومت اسالمی دیده نمی شد

 بویژه کتاب مربوط به کار کودکان و –بعد ها  آوازه کتابهای ایشان 
.  بر شهرت ایشان افزود-ضدیت آن با کنوانسيونهای بين المللی

 که بعد از انقالب -ضمن اینکه بعنوان نخستين قاضی زن در ایران
 فعاليتهایی از این دست، بازتاب - توسط رژیم اسالمی بيکار شد

با این همه، در دوران بر آمد . بين المللی خوبی نيز پيدا می کرد
م کشورمان بعد از انتخابات خرداد مجدد جنبش حق خواهی مرد

.  بود که نام خانم عبادی بيش از هر زمان بر سر زبان ها افتاد76
او از یکطرف بعنوان وکيل مدافع، وظيفه دفاع از خانواده های 

 را بعهده داشت ووکالت 77قربانيان قتلهای زنجيره ای پائيز 
ان بسياری از زندانيان سياسی، روزنامه نگاران و دانشجوی

زندانی را پذیرفته بود و در ماجرای ضبط و افشای اسرار یکی از 
نقش ) امير فرشاد ابراهيمی( رهبران سابق انصار حزب اهللا 

مهمی داشت  و از سویی دیگر بعنوان یک زن دمکرات، در 
بسياری از تالشها و چالش های مربوط به جنبش مستقل زنان 

" یکی از پایه گذاران ایران دخالت داشت و در عين حال بعنوان 
، سهم بایسته و شایسته خود را "انجمن حمایت از حقوق کودک

به همين . در دفاع از منزلت و حقوق کودکان نيز ایفاء می کرد

خاطر وقتی  خبر مربوط به اعطای یکی از مهمترین جوایز بين 
منتشر شد ، بسياری از آزاد اندیشان ) جایزه صلح نوبل( المللی 

ج از کشور، آنرا یک پيروزی برای مبارزان حقوق بشر و داخل و خار
. یک تودهنی دیگر به رژیم استبداد مذهبی در ایران دانستند

استقبال کم سابقه از خانم عبادی در فرودگاه تهران و 
ناخرسندی محافظه کاران رژیم و حتی سکوت و برخورد انفعالی 

یزه صلح نظير خاتمی که جا( شماری از اصالح طلبان حکومتی 
نشانه ای از اهميت سياسی این ) نوبل را کم ارزش دانست

  .رویداد بود
نبود، این کميته " بی طمع" کميته صلح نوبل، " مرحمت" اما 

بعنوان یکی از اندام های سياست خارجی در اروپا و جهان، در 
 سپتامبر و اوجگيری  11دوران پر التهاب بعد از حادثه تروریسمی 

آمریکا از یکسو و اقدامات تروریستی بنياد تها جمات جنگی 
گرایان اسالمی از سوئی دیگر، دنبال کسی می گشتند که در 

 گفتگوی – نسبيت فرهنگی - دیالوگ انتقادی" چارت سه گانه 
چنين فردی می بایست، مسلمان ، ساکن خود . بگنجد" تمدنها

اما مدرن، ميانه رو و فاقد دشمنی با ارزشهای " جهان اسالم" 
در واقع نفع سياست خارجی حاکم بر اتحادیه . غرب می بود

اروپا،  این بود که از طریق تقویت گرایشات ميانه رو و اصالح طلب 
مسلمان، در خاورميانه، از یکسو قدرت یکه تاز ایاالت متحده را از 
داشتن بهانه برایجوالنهای جنگی اش محروم کنند و از سویی 

طی و بنياد گرایانه را در این دیگر جلوی رشد گرایشات افرا
  .کشورها بگيرند

البته ميدانيم که رسمًا و کتبًا چنين سياستی از سوی اندام 
های نوبل اعالم نشده و در این زمينه، تعهدی هم از گيرنده گان 

  .جوایز صلح نوبل برای اجرای آن گرفته نمی شود
گاه . اما در جهان سياست، الزم نيست هر چيزی به ثبت رسد

یک ایماء ، یک اشاره و یا نحوه معرفی و گزینش نامزدها و 
اعالميه ای که در مورد علل اعطای جایزه به این یا آن شخصيت 
منتشر می شود، خطوط اصلی انتظارات این کميته اروپایی را 

مثًال در معرفی خانم عبادی، اصرار عجيبی در . مشخص می کند
 قرائت امروزی از اسالم مورد مسلمان بودن او و عالقه ایشان به

حضور . و روشهای ميانه روانه و صلح آميز تحقق آن وجود داشت
نيز برای کميته ) بعنوان یکی از کانونهای بحران( او در خود ایران 

از همين رو، خانم عبادی خيلی . مزبور اهميت به سزایی داشت
از این . حضرات را متوجه شد" منظور" را گرفت و " پيام " سریع 

  زمان به بعد بود که خانم عبادی ، رسالت
از یکسو در مصاحبه ها پشت . پيدا می کند"  عبادی-سياسی " 

سر هم در مورد مسلمان بودن و عدم ضدیت  اسالم با 
دمکراسی صحبت می کند و از سویی دیگر نتایج سياسی چنين 
اظهار نظری را در مورد تداوم  سياست شکست خورده  اتحادیه 

پوزیسيون رفرميست وطنی در مورد امکان استحاله و اروپا و ا
  .پيروزی اصالحات  دمکراتيک را پی در پی باز تاب ميدهد

او از یکطرف در واکنش به آزاد اندیشان داخل و خارج که انتظار 
دارند خانم عبادی با درک موقعيت کم نظيری که بدست آورده، 

گفت که مچ رژیم را در عرصه جهانی بيش تر باز کند، می 
سياسی نيست و نمی خواهد قهرمان سياسی باشد، اما از 
سویی دیگر، فرهنگ مدارا و سازش را  در قبال جناحی از رژیم، 

الشرق " از جمله اینکه در مصاحبه با روزنامه ( .تبليغ می کرد
  !! )گفت که عصر انقالبات به پایان رسيده است " االوسط 

ل که اگر عضو کميته نوبل بود،  او از یکطرف در پاسخ به این سئوا
جایزه را به چه کسی تقدیم می کرد؟  می گوید که آنرا به 
خاتمی هدیه می کرد، از سویی دیگر با حضور در مجلس اخته و 

ميگذاشت و این " هندوانه زیربغل آنها" بی عرضه  ششم، 
مجلس سترون را الگوی یک پارلمان موفق ارزیابی می نمود و از 

(  حضور در انتخابات فرمایشی مجلس هفتم را جانبی دیگر،
کمی قبل از آغاز تحصن و بایکوت نماینده گان اصالح طلب 

یک وظيفه و حق شهروندی ميدانست که نباید ) مجلس ششم
در واکنش به برخی از همکاران . مردم خود را از آن محروم کنند

وی نيز آنها را به تندر) فعالين حقوق بشر در ایران( سابق خود 
او این . محکوم نموده و مروج فرهنگ مدارا و مماشات گردید 

مواضع را حتی اکنون نيز تکرار می کند که آخرین آن، سخنان و 
  .مصاحبه های ایشان در سفر اخير به کانادا است
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 در ونکوور و برخی دیگر از دانشگاهها در UBCظاهرًا دانشگاه 
کانادا، تصميم می گيرند که با دعوت از تعدادی برنده گان جوایز 

بر اساس این . صلح نوبل، دکترای افتخاری تقدیم آنها کنند
رهبر مذهبی بودائی ها و رهبر سياسی ( الما دعوتنامه، داالیی 
اسقف سياهپوست و مشهور ( دزد موند توتو ) تبتی ها در تبعيد

و شيرین عبادی وارد کانادا ) دوره آپارتاید در آفریقای جنوبی
نيز جزو ایشان باشد که به دليل " واتسالوهاول" قرار بود . شدند

  . بيماری نتوانست ، سفر کند
. روبرو هستيم" پيام " ز ما با رله غير رسمی یک در این مورد ني

ميدانيم که سياست خارجی کانادا بر خالف سياست اقتصادی 
) آمریکا( آن، تا حدودی از سيطره بالمنازغ همسایه قدرتمندش 

مصون است و ميتوان گفت که تاحدود زیادی به سياست اتحادیه 
ن سمبل های در دعوتنامه اخير، سه نفر بعنوا. اروپا شبيه است

بودائيسم ، مسحيت و اسالم در نظر گرفته شده اند که بجای 
تمدنها را ) گفتگوی( گفتمان جنگ ادیان و نبرد مذاهب، دیسکور 

تبليغ می کنند و در عين حال هر سه نفر در حوزه سياست، به 
  . روشهای مالیم و مسالمت آميز گرایش دارند

يشترین پوشش خبری را در طول اقامت آنها، گرچه داالیی الما ب
بخود اختصاص داد و رسانه ها خيلی کمتر به خانم شيرین 
عبادی پرداختند، اما در مجموع سعی می شد از طریق این 

  .مثلث متفاوت االدیان ،  پيام های خاصی را مخابره کنند
که جنبه کامًال مذهبی و الهی ( در یکی از این سمينارها 

 پخش شد، خانم CBCاز تلویزیون و در روز یکشنبه دو مه ) داشت
شيرین عبادی، با غلظت هر چه تمامتر در نقش یک متدین 

 آوریل به 29او همچنين در روز پنجشنبه . اسالمی ظاهر شد
به ( دعوت سازمان ایرانيان غرب کانادا در هتل هایت ونکوور 

 نفر از ایرانيان ، 400در حضور حدود ) اتفاق خانم مهرانگيز کار
در این نشست او از تازه ترین . ش و پاسخ داشتجلسه پرس

اقدامات مثبت خویش در زمينه جمع آوری کمک برای زلزله زده 
گان بم، شرکت در بنای کانون مدافعين حقوق بشر در ایران و 
اعتراض به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بخاطر نگنجاندن 

  سخن بررسی پرونده حقوق بشر رژیم ایران در دستور کار خود،
گفت و ضمنًا اعتقاد خود را به بی قيد و شرط بودن آزادی بيان، 
مطبوعات و تشکل و نيز لغو کامل هر نوع شکنجه و اعدام اعالم 

محمد " مثبت " داشت، با این همه از برخی مواضع و عملکرد 
م تناقض خاتمی صحبت نموده و موضع قبلی خود در مورد عد

 آوریل نيز یک 30در روز جمعه . اسالم و دمکراسی را تکرار کرد
جلسه خصوصی به اتفاق خانم مهرانگيز کار،  شهال الهيجی و 
تعدادی از هنرمندان و گروههای موسيقی و رقص در یکی از 
سينماهای ونکوور شمالی برگزار شد که چند صد نفر دعوت 

  .بودشده بودند و ورود برای عموم آزاد ن
  

  آنچه تقریبًا در تمامی 
سخنرانيها و مصاحبه 
های خانم عبادی در 
کانادا، خط اصلی 
راهنمای او محسوب 
می شد، همانا 
کوبيدن بر انطباق 
اسالم با دمکراسی 

  .بود
در این زمينه بنظر 
ميرسد با نوعی 
آشفتگی فکری روبرو 

تردیدی . هستيم 
ز می تواند دمکرات یک مسلمان ني" نيست که طرح این ایده که 

کامًال درست است و روند استقرار دمکراسی در تمامی " باشد
در سلسله ( من قبًال . کشورها، این مهم را به اثبات ميرساند

هم نوشته بودم که ") تئوکراسی یا سکوالریسم" گفتارهای 
شدن نيست، اما ) المذهب( الزمه دمکرات بودن، آته ایست 

 جدایی دین از حکومت  و تبدیل مذهب اعتقاد به( سکوالر بودن 
باید جزء جدایی ناپذیر هر مدعی ) به امر خصوصی انسانها
  .دمکراسی خواهی باشد
در پلميک ) از جمله بخشی از چپ ها( بخشی از آته ایست ها 

های خود معموًال این نکته اساسی را که توسط نظریه پردازان 
ی کنند و اصلی سوسياليسم علمی نيز مدلل شده، درک نم

حال . عمًال مسلمان بودن و دمکرات بودن را مانع الجمع می بينند
که اکثریت مردم از حکومت ( آنکه ميدانيم نه تنها در ایران کنونی 

بلکه در سایر نقاط جهان نيز، آته ایست ها، ) اسالمی بيزارند
اقليتی از جوامع را تشکيل می دهند، حال آنکه اکثریت مردم 

 و مبانی حقوق بشر محسوب شده و در مدافع دمکراسی
کشورهایی که دمکراسی نسبی رعایت می شود، اکثریت مردم 

( بی آنکه لزومًا ضد مذهبی باشند، سکوالر بوده و با تئوکراسی 
بنابراین از این لحاظ نميتوان به خانم . مخالفند ) حاکميت دین

 اسالم ميتوان با او بحث کرد که قرائت او از. عبادی ، خرده گرفت
ربطی به این دین ندارد، اما نميتوان برای او و اکثریت دین باور 

" جامعه، این شرط را قائل شد که اول باید آته ایست شوند تا 
بگذریم که چه در گذشته و  چه !! دریافت کنند" جواز دمکراسی

اکنون افراد و جریانات و حکومتهای ضد مذهبی را هم سراغ 
  . خواهی و دمکراسی طلبی نبرده اندداریم که بویی از آزادی

اما تکرار پی در پی سخنان خانم عبادی، هم از بعد نظری و هم 
  :از ُبعد سياسی، دو اشکال بزرگ دارد

" مسلمان دمکرات و سکوالر"  اینکه امکان وجود  نخست
اتوماتيک وار به معنای دمکراتيک بودن اسالم و یا مبتنی بودن آن 

ایده " چنين ادعایی  از نوعی . ستبر مبانی حقوق بشر ني
یعنی ایدئولوژی را فارغ از زمان . رنج ميبرد" آليسم تاریخی

اگر تقاسير آیت اهللا ها و روایات و . پيدایش آن بررسی می کند
نصایح امامان و احادیث پيامبر را هم در نظر نگيریم و فقط به 

 قرآن یعنی"!!  کامل برای همه اعصار" کتاب غير قابل تغيير و 
بسنده کنيم و آنرا روح بنيادی دین اسالم بپنداریم ، آنگاه چگونه 

 سال پيش نوشته 1400ميتوان ادعا نمود کتابی که بيش از 
در جامعه عقب ) و بقول مسلمانان بر محمد نازل شده( شده 

مانده ، مردساالر، پدر ساالر، بدوی و مبتنی بر بربریت شبه 
 حقوق بشر و مبانی دمکراسی جزیره  عربستان، حاوی و مدعی

و مدنيت باشد که همگی مفاهيمی مدرن و امروزی محسوب 
آیا آیات مربوط به قصاص، تعزیر، جنگ و کشتار، تعدد . می شوند

زوجات، صيغه، نابرابری زن و مرد، خشونت عليه کودکان وزنان، 
برده گی کشيدن اسرا، تجاوز به کنيزان، توهين و جنایت عليه 

ان، محکوميت نوشيدن مشروبات الکلی و مجازات همجنس گرای
شکنجه آلود خاطيان، تهدید و کشتار مرتدان و کافران و منافقان و 
انبوه اعتقادات توحش آميز و قرون وسطایی را نمی بينيد که این 

 قرن پيش را 14 پدیده ای متعلق به - با یک چرخش قلم-چنين
تنها اسالم، بلکه منطبق با دمکراسی و آزادی می پندارید؟ نه 
حتی انقالب کبير . هيچ دینی نمی تواند چنين ادعایی بکند

 ميالدی که نقشی جهانشمول در انتقال 1789فرانسه در 
 مذهبی به دوران - بشریت از دوران انگيزاسيون وظلمت فئودالی

مدرنيته و پلوراليته داشته است هم نميتواند ادعا کند که حقوق 
ميدانيم که در آن .  اش پياده کرده استبشر را به مفهوم امروزی

 دمکراتيک، پس از پيروزی بر استبداد سلطنتی، نه -انقالب بورژوا
تنها نيمی از جمعيت یعنی زنان، حق انتخاب کردن و شدن 

فاقد ) کارگران وبرزگران( نداشتند، بلکه مردان مزد و حقوق بگير
چنين حقی بودند و مالکيت، شرط برخورداری از حقوق 

اعطای حق رای به زنان حتی در بسياری از . هروندی بودش
کشورهای اروپایی تنها پس از جنگ دوم جهانی بوده که رواج 

با این اوصاف چگونه ميتوان قرآن را حامی و حافظ . یافته است
حقوق بشر دانست؟ کسی چنين انتظار بيهوده ای هم نه از این 

 که مثًال یک یا دو یا دین و نه از هيچ دین دیگری نداشته و ندارد
مجموعه . سه هزار سال قبل، مبتنی بر دمکراتيسم بوده باشند

توانایی بشر در آن اعصار، بگونه ای نبوده که جامعه ای مبتنی بر 
تصور اینکه مثًال یک و .  آزادیهای بی قيد و شرط داشته باشند 

دو هزار سال قبل، جامعه ای عاری از شکنجه و و اعدام داشته 
  .يم، بيشتر به یک ماليخوليا شبيه استباش
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 اینکه، تکرار پی در پی چنين سخنانی در شرایط دوم
در . کنونی ایران، دارای یک بار سياسی  معين است

ایران یک حکومت اسالمی به مدت یک ربع قرن است که 
 درون این حکومت جناح موسوم به اصالح در.  حکم ميراند
است و اصرار دارد که " مردم ساالری دینی" طلب مدعی

در بيرون . حکومت دینی را با مختصر رفرمهایی حفظ کند
چه ایرانی ( از این حاکميت، نيروهای سياسی معينی 

وجود دارند که با خاک پاشيدن به چشم ) چه خارجی
 عصر شترخوانی را به خالیق ، رویای استحاله این رژیم

بازار این توهم پراکنی بيش از هر زمان در .  سر ميپرورانند
 گرم بوده، اما اکنون با بن 76سالهای پس از دوم خرداد 

بست کامل جناح دو خردادی، و سيلی محکم اکثریت 
 و 81مردم به کليت نظام در انتخابات شوراها در اسفند 

نقس های خود را  دارد آخرین 82مجلس هفتم در اسفند 
کسی که در این برهه زمانی در ایرانی با . می کشد

حکومت اسالمی، سخن از امکان انطباق اسالم با 
دمکراسی سر دهد، چه خود بداند چه نداند، دارد به تنور 

هيزم می ریزد و " مردم ساالری دینی" و  " مدینه البنی" 
این تالشی ست عبث برای به تعویق انداختن انقالب 

  .ادالنه مردم ایران عليه رژیم اسالمی حاکمع
  

               **********************  
  

زمانی اپوزیسيون، اتحادیه اروپا را بخاطر سياست معروف 
که ( در برابر جمهوری اسالمی " دیالوگ انتقادی" به 

مورد ) معنایی جز مماشات با این رژیم جنایتکار نداشت
عيت این است که در برخورد با حمله قرار ميداد، اما واق

خانم عبادی، بهترین متد ) مثبت و منفی( مواضع متناقض 
  .است" دیالوگ انتقادی" همين 

از یکطرف  باید زحمات و تالشهای او را در دفاع از زنان، 
کودکان و زندانيان سياسی وعقيده تی پاس داشت و او 
را در تداوم چنين فعاليت هایی تشویق کرد و 

تهای او در داخل کشور و زیر ساطور جالدان حاکم محدودی
را  در نظر گرفت، و از سویی دیگر نباید به خاطر این 

 - سياسی" خدمات، چشم بر توهمات و ضعف های 
  .وی فرو پوشيد" عبادی 

با وی  باید سياست بحث و انتقاد را به پيش برد و 
محدودیت های نظری و عملی افقهای فکری و 

هر جا که متناسب با .  به چالش طلبيدپيشنهادی او را
شهر ت جهانی خود، فدمی و قلمی برای دفاع از حقوق 
بشر و منزلت انسان ، بر ميدارد، یار و یاور او بود و هر جا 
که با توهم پراکنی ، به مجری سياست های شکست 

  خورده تا کنونی تبدیل
  . می شود، بی هيچ گذشتی ، مورد نقد قرار داد

، خانم عبادی الزم است این نکته را در به هر حال 
معادالت خود بگنجاند ، که اگر نتواند آرزوهای مردم را در 
پراتيک خود بازتاب دهد، مردم منتظر او نمی مانند و 

  !خيلی زود از او عبور خواهند کرد 
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  )7(    ! شود نگذاريم بم فراموش
 گرامىرا ازدست رفته گان بم   ياد

 !دريابيم زندگان بم را بداريم،
         

                           amir_l@hotmail.com 
    

 اميرجواهرى لنگرودى 
 

 :    يادداشت
من وچه به :       داشتم به دوست نازنينى جواب مى دادم

سال؟آه اوبدون رودربايسى روآرد به من وگفت؛آخه 13نحوست 
  نگذاريم بم فراموش»:زنى ومى نويسىتوآه اين همه زورمى 

نكنه اين نحوست ! آارسال خودت شدى اولين فراموش«!شود
باشرمنده گى سرم راپايين انداختم :سال تورا هم گرفت؟13

چطورمگه، فراموشى ام چه ربطى به اين نحوست :وپرسيدم 
آخه توقسمت ششم سلسله يادداشتهاى بم ات :داره؟گفت

ارديبهشت به آلى بم 13تاامروز نوشتى و83فروردين13رادر
حاال اين تكه پاره هام چقدروبه چه :گفتم! آردى رافراموش

آارخلق اهللا ميآديااثرى به دل سنگ اين دولتيان مياندازه آه 
همين حد آه مى نويسى، : هستى؟گفت تواينقدرپيگيرش

اينهودارى رنج نامه ى مارارديف مى آنى، اين راپى بگير، يك 
 برمردم مادراين فاجعه انسانى چه جايى ثبت ميشه آه
باحجبى مخلصانه قول دادم آه مرتب !گذشت؟ازاين آاردريغ نورز

 !  رسانم،چنين باد به انجامش
  * * * * * * * * * * * * *                         

بهمن _ تان خورده آه مردم بم طى نامه اى در    حتمابه گوش
رف هاى دل شان  ششم، ح به صدر نشينان مجلس_82ماه 

 اين نامه درزيردست وپاى 0راازآوارخسته جان برزبان راندند
دعواى آنان بايكديگرو فعاليتهاى انتصاباتى مطبوعات گم 

 من 0 يافت وگورشدوتنها درسطح وبالگهاى شخصى انعكاس
به _محنت گزارى يكى ازخوانندگان اين يادداشتها يم_نيزازطريق 

 لحاظ اهميت مضمونى رنجنامه آن دست يافتم، دراين نوشته به
  از نامه رااززيرآواربم رهايش_تنها قسمت هايى_مردم بم، ديگربار

مى سازم تااگردرسطح مطبوعات بابى مهرى روزنامه نگارها 
روبرو شد، اينباردارندگان شبكه انترنيتى، آنرابه گسترده ترين 

 !شكل بازتاب دهند
*                               * * * * * *  

ازشهر رنج وبهارنارنج،از :     ازبم باشما سخن ميگوييم
 قبله محمدى  شهربهمن وفرامرز، از شهرتاريخ، ازاراك بم وسپس

ازمحراب توحيدى، ازاين همه مصيبت، از شهرقنات هاوآاريزهاى 
   تالش0مرده، نخلستان هاى تشنه، ازفاجعه بم مى گوييم

هرازحجم عظيم امداد وهمدلى مردم، ازلحظاتى مى گوييم آه ش
باشد آه 000رسانان وآمك هاى مى رفت آه بازمنفجر شود

باهمفكرى وهماهنگى بتوانيم زخم هاى عميق بم رااندآى 
از شما دست اندرآاران مى خواهيم، ازآنجا 000!اليتام بخشيم

آه به تجربه آموخته ايم، گروههاى مردمى وسازمان هاى 
شرايط بحرانى اهرم مستقل بومى وغيربومى، مى توانند در

هاى مناسب وآارايى به حساب آيند، توصيه مى آنيم براى 
تصميم گيرى نهايى درجهت ساخت مجدد شهربم، نظرات 

 ما معتقديم آه 0وپيشنهادات ايشان موردتوجه وعنايت قرارگيرد
نيروهاى بومى ومتخصصين شهربم آه امروز درسراسرجهان 

 0گره گشايى ارائه دهندپراآنده اند، مى توانند نظرات مثبت و
 هاى صورت گرفته آه مصيبت ديدگان بم درانجمن ها  تالش

وبنيادهايى گرد هم آيند تا ضمن مشغول شدن به بازسازى، 
ازالتهابات روحى ايشان آاسته ودرجهت سازندگى ارائه طريق 

      امروزانجام هربرنامه اى بدون مشورت بامردم بم 0نمايند
... ان مقرون به موفقيت نخواهدبودونمايندگان ايشان،چند

استفاده ازنيروهاى محلى درآنارنيروهاى سايرپيمانكاران 
وسازندگان وارگانهاى مختلف اعزامى به بم راه حل مناسبترى 

  به هرحال دوباره آارى هاوساخت بناهاى 0است

  7صفحه      1383 ارديبهشت  20به  کشني                                    )راه کارگر(روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران



  .....نگذاریم بم فراموش 
  

گ  مستندآردن بازسازى شهربم وار0موقت بايدبه حداقل برسد
تاريخى جهت استفاده درحوادث مشابه بسيارمهم وحياتى 

منجيل ورودبارصورت 1369اگرچنين آارى درزلزله سال0است
 اگرمى توانستيم بازسازى شهربم راباسرعت 0گرفته بود

 به هرحال تاپايان فروردين 0بيشترى به انجام برسانيم
 :فعاليتهاى مهم زيربايدبه انجام برسد1383سال

 رح جامع شهربم تصويب ط(1    
مطالعه وبررسى شيوه هاوسيستم هاى مناسب ساخت (2    

 بناهاى مقاوم 
 اسكان موقت زلزله زده گان (3    
شناسايى آامل افرادوخانواده هاى غير بومى ساآن بم (4    

 وانتقال آنها به محل سكونت خود
 !آمارگيرى از ساآنين شهربم (5    

زنمايندگان جهت انجام اين      توصيه مى آنيم؛آميته اى ا
 تشكيل، تا زمينه دريافت آمك ها ونظارت  امرخطيردرمجلس

 سازمان هاى 0ايشان برهزينه آردن اعانات فراهم شود
غيردولتى متشكل ازمصيبت ديده گان بم، آمادگى خودراجهت 

چراوضعيت : اينجاست پرسش!همكارى اعالم مى نمايند
ده است؟پيگيرى اين مهم اضطرارى قبل ازوقوع حادثه اعالم نش

همچنين مى خواهيم دربازسازى شهربه !!رااز شما انتظارداريم
مساله ى گسل ها وفاصله ى مناسب ساخت وسازهاى 

 !000ناى سد،توجه شود_جديدازگسل بم
     هنوز مساله ى مهاجرين به شهر بم حل نشده است 

 بى 0مى دانيم؛فقر ومحروميت درمورد فوق دخالت تام دارد000
 هاى عظيمى از مردم ازامكانات اوليه ى زندگى  بهره بودن بخش

موجب شده آه شهرهاى مختلف وروستاهاى دور ونزديك به بم 
 0هجوم آورده اند

افراد )   بايستى باآمك نيروهاى بومى، شناسايى ايشان
 ازشناسايى  به طورجدى پيگيرى وادامه يابد، پس(غيربومى

 آردن وسيله ى انتقال، به وآمك محترمانه به ايشان وفراهم
بهزيستى شهرهاى خود معرفى شوند تا زمينه ى ماندگارى 

 دروازه هاى ورودى 0درمنطقه وشهرخودشان فراهم گردد
وخروجى شهربم به نظم وآنترل بيشترى نيازمند است تا 

 !مشكل فوق مجدد خودنمايى نكند
 مردم مصيبت زده بم درغم ازدست 0    ارگ بم هويت ماست

 عزيزانشان متاثرواندوهگين هستند، اما درعين حال سعى دادن
 اما ديدن ارگ تخريب 0مى آنند با تودارى شيون وزارى نكنند

شده بم آه هزاران سال به عنوان سمبل اين منطقه ايستاده 
 ازاينرو ست آه مى گوييم 0 هررهگذرى را مى ترآاند بود، بغض

وآشكارنگهدارى  ماهرگزپچ پچ هاى پنهان 0؛ارگ بم هويت ماست
 0 ارگ بم بايد ساخته شود0ارگ رابه شكل آنونى برنمى تابيم

اعالم آمادگى يونسكوودولت ايتاليا، جهت بازسازى ارگ بم، 
موجى ازشادى رادرچشمان اشكبارمردم ما موجب شده 

پيشنهاد مى آنيم ومصريم آه ارگ توسط خودما 000است
 قبل اجداد  همچنان آه درهزاره هاى0ايرانيان ساخته شود

 ما مى توانيم، 0مادست به ساخت چنين گوهر گرانبهايى زدند
 ارگ بنايى است ايرانى وبخشى ازهويت ملى 0چنين آنيم

 000ما
    ضمن تشكر وقدردانى ازآليه ى سازمانهاى امدادرسان 

خواستار اين مى باشيم 000داخلى وخارجى دولتى وغيردولتى
هانى آه به وسيله ى آه ليستى از آليه ى اقالم اهدايى ج

جاده هاى ريلى وغيرريلى، جهت آمك به مردم _هواپيما_آشتى
بم وارد ايران شده ودرانبارهايى درمرزهاواستان آرمان درحال 

 0نگهدرى است، تهيه ودراختيار مردم بم قراردهيد
  توجه نمايندگان رابه امرخطيربه اين واسطه جلب مى آنيم آه 

 جشن وسرورومراسم پرسه  بنابه سنت مردم بم درمجلس
وعزادارى، آنچه راآه ازطرف دوستان وآشنايان آمك مى گيرند، 
ثبت مى آننديابه ذهن مى سپارند تا به موقع از عهده ى اداى 

 احترام به فرهنگ وسنت مردم منطقه مى طلبد آه 0دين برآيند
 ما ازطريق رسانه ها منتظر 0امراخيرخصوصا موردتوجه قرارگيرد

  !!     در اين زمينه هستيماقداماتتان
    مصيبت ديده گان فاجعه بم                           

                                  
    من درمورد اين نامه وارد هيچ تفسيرى نمى شوم، چرا آه 

 تنها به نكاتى 0 از هرسندى گويا وصريح است خود نامه بيش
 دردو ماه  ماينده بم درمجلس ازدستورحاتم ناروويى ن ازنطق پيش

 :بعداشاره مى آنم وآن اينكه
معرفى مى آنند، پاسخ «پرتوقع»آسانى آه مردم بم را»    _

 از وقوع زلزله چند شبانه روزدرچادر هاى طوفان  فرمايند آه پس
زده ودرسرماى جانسوزوگرماى طاقت فرسا همراه خانواده 

مه مى وى ادا« محترمشان دربين مردم بم بوده اند؟
چگونه چنين آسى مى تواند دست وپنجه نرم آردن »:دهد

بابيمارى ونداشتن دارو ودرمان را بفهمد؟چگونه چنين فردى ، 
آسانى را آه ماروعقرب امان خانواده شان را بريده است مى 
فهمد؟بديهى است آه ممكن است ازتوقع بيجاى مردم سخن 

اسكان نسبتا  شايد آنان توقع مردم بم به دسترسى به 0گويند
ايمن، آب آشاميدنى، دورى از گزند جانوران، دسترسى آسان به 
دارو ودرمان، ساماندهى، آسب وآار وغيره راتوقعى بيجا 

نه تنها اسكان موقت بلكه وعده »:وى ادامه مى دهد«ميدانند
هاى آن نيز مكررا به تعويق ميافتد درابتداء وعده دادند آه 

  به تاخير افتادسپس83روردين ماه ف15آنگاه با1382اسفند ماه 15
ارديبهشت ماه را وعده دادند آه هيچ معلوم نيست اين نيزبه 15

واين ( 1383فروردين 26ايلنا_خبرگزارى آارايران)«تعويق بيافتد
 نه پاسخ نامه مردم مصيبت ديده فاجعه  گفتگوى نماينده مجلس

 بم بم آه،گاليه اى است به استاندارآرمان آه مردم زخم خورده
 ! معرفى مى آند«پرتوقع»رادربرابرخواسته هايشان، مردمى

      وسرانجام اينكه خانم سيمين بهبهانى به همراه على 
اشرف درويشيان به نمايندگى ازآانون نويسندگان ايران وبا هزينه 

 معمارى راهى بم  شخصى به همراه چند تنى آارشناس
سه ماه وپانزده تقريبا »: ميكند خانم بهبهانى گزارش0ميشوند

روزدرتهران منتظراجازه آغازبازسازى دربم نشستيم وپولى را آه 
به منظور آمك به ساختن يك مرآزفرهنگى، ازداخل وخارج 
آشوراهداء شده است دردو حساب متمرآز آرديم 

   سپس0واهداءآنندگان رادرانتظار مژده آغازبه آار، نگاه داشتيم
بم سفرآنيم واوضاع تصميم گرفتيم آه بابودجه شخصى به 

 دقيقه 8و30 ساعت83فروردين 16روز يكشنبه !راازنزديك ببينيم
حوصله قلم فرسايى شاعرانه ندارم 000صبح درفرودگاه بم بوديم 

، آوار به گمان من به اندازه اى بود آه مى تواند آوهى درحاشيه 
هشدار مى دهيم آه فاجعه به باال ترين مرحله 0000آويربسازد
مستراح هاى غير بهداشتى آه طبعا :سيده استاز تغافل ر

نزديك چادر هاست، شكستگى لوله هاى آب مصرفى درزير 
زمين وآلودگى آن بانفوذ گنداب ها، نبودن حمام، نبودن بهداشت، 

 وپشه تا هجوم  آمبود مواد غذايى، هجوم حشرات ازشپش
گزندگان ازقبيل عقرب ومار، فرارسيدن گرماى آويرى، شيوع 

 از  هاى عفونى وهزارآفت وبالى ديگر بازماندگان رابيشبيمارى 
زلزله تهديد مى آند، چرا دست روى دست گذاشته 

 فروردين 24سايت اخبار روزبه نقل ازروزنامه شرق، )«ايم؟
 يا آسانى بايد  چه آس: اين است پرسش( 2004آوريل 12برابر83

جواب اين معماى سربه مهررا بدهندو مردم بى دفاع ومصيبت 
 زده بم راازچشم به راهى وانتظاررها سازند؟

      من تا به امروز گفته ام زلزله يك فاجعه طبيعى است، اما 
مشابه اين زلزله درترآيه، ژاپن، فرانسه، نيويورك باتراآم جمعيت 
صد برابربيشتر، حتى يك صدم اين فاجعه رااز جهت تلفات 

 امكانات  درشرايطى آه0انسانى ازخود به جاى نگذاشته است
 يافته آه قادر به  تكنولوژيك وعلمى بشر، آنچنان گسترش

شناخت خطوط زلزله ومهار وآنترل آن است، امادرآشور ماجان 
 انسانى در منظرحكومت  انسانها به بى مقدار ترين سطح ارزش

 آنان تنها به فكر سوءاستفاده مقامات 0گران نزول آرده است
 به فربى آن مى اند   از پيش يشوآقازاده ها ومافياى خودى اند وب

درچنين شرايطى مقصراصلى اين فاجعه و :يشند بايد گفت
 ار نظام هاى حاآم برجامعه هستند، رودب نظيرآن همچون طبس

جمهورى اسالمى مانع اصلى تغيربنيادى اين گنديدگى و مانع 
هربهبودى درزندگى مردم ايران است تا اين نظام است سهم 

   از پيش  بايد بيش0روميت وقربانى دادن استاآثريت مردم ما مح
       ! به يارى مردم شتافت وبه چرايى آن انديشيد
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  !    رسوايی شکنجه زندانيان توسط اشغالگران   

  يت روشنگری مطلبی از سا                          

       com.roshangari.www   

  ابوغريب، حکايت ما هم هست           

فرياد بيداد ابوغريب را شنيديم که به آسمان رسيده 
است، حکايت زندانی است، حکايت قربانی است، 
ی حکايت زنجير، حکايت تحقير است، حکايت زور بی حيا

ظالم، حکايت رنج بی صدای مظلوم است، حکايت ما هم 
پس اسناد ما کجاست؟ شاهدان ما کجا پنهان . هست

را بر سر زهرا " جسم سخت"شده اند، آن دستی که 
کاظمی کوبيد، دست که بود؟ آن فيلم ويديويی که در آن 
فروهرها با خنجر پاره پاره ميشوند، و ماموران خليفه آن را 

 نديده ام، کجاست، در آخرين لحظات ديده اند و ما
چه گذشت؟ در تابستان ... برمختاري، پوينده، مير عاليی

 خون چند زنداني، چند قربانی بر زمين ريخت؟ در قارنا 67
در ابوغريب ... کدام جوان، کدام پير در تنور سوخت

ميدانيم آن دختر که قالده سگ به گردن اسير بسته بود 
مجری برنامه ای بود که مقاطعه از ويرجينيا آمده بود، 

کاران بطور خصوصی استخدام شده امنيتی و سيا با هم 
طرح ريزی کرده بودند، طرح در چارچوب سيستمی بود که 

 و ميگويند رامسفلد وزير دفاع -پنتاگون آن را پذيرفته بود
بايد برود، و ميگويند توبيخ وزير دفاع کافی نيست، اين 

ويند اظهار تاسف کافی سيستم بايد بشکند، و ميگ
نيست، بايد از همه عرب ها، از افغان ها، از همه ملل 
خاورميانه عذر خواست، ميگويند عذرخواهی کافی 

 ... نيست، به اشغال بايد پايان داد

در ايران ميدانيم مظلوم را به قبل می رسانند و به قاتل 
 مرتضوی مدير نمونه سال است، نه - مدال افتخار ميدهند

و رفسنجانی نظام شکنجه را .  سال است25 نمونه مدير
تقديس می کند، و خليفه ما با چنان خودپسندی و بی 

" اعتنايی رنجش و نفرت مردم را به ريشخند می گيرد که 
 هرنوع اشغالگر در -يا پل برمر، چنگيز و اسکندر" پيشوا

 ... مقابل او رنگ می بازد

 دستی با دادند که از هم ابو غريب را شاهدانی لو
شاهدان ما کجا پنهان شده . ظالمان شرمسار شده بودند

ان؟ از اين همه دست ها که ماشه ها را فشرد، طناب ها 
را باال کشيد، اسناد را ديد، گفتگوی ظالمان را شنيد، در 

کدام ... اطاق اشباح حضور داشت، با ستم مدارا کرد
را لو وجدان از ناانسانی خود بيدار شد و سرافکنده ظالم 

داد؟ چرا خائنان ديروز ما گردن فرازان امروزند؟ چرا 
اين همه عمله ظلم، ! هميشه شاهدان ما شهيدانند؟

اين همه خائن، اين همه خودفروش، اين همه همدست، 
اين همه شريک دزدو يار قافله، اين همه روزنامه نگارو 
روشنفکرو سياست مدار خائن ، اين همه آرمان فروش که 

ای وای که !! همدستی با قدرت تکيه زده اندبر سابقه 
فرياد اين ملت هم از تيغی است که بر گلو دارد، هم از 

 . خنجری که در پهلو
و اشغالگران ما بی مالحظه ای ، و بی نهايتی آن قدر بار 
ستم را انبوه ميکنند تا ملت برای برافکندنشان شالق بر 

 دست گرده خود بزند و پيکر شرحه شرحه خويش را به
تاريخ بسپارد، تا الشخوران غارغار کنان دورش گرد آيند و 
با نوک زدن به زخم های گشاده اش ، مائده حيات خود را 

 . جستجو کنند
. پس ای خلفای ايرانی ، ابو غريب وصف حال ماست

بگوئيد از ستم که بر زندانی رفت، که از ما گفته ايد، 
خود گفته ايد، بگوئيد از بی حيايی زندانبانان ، که از 

بگوئيد از اسارت يک ملت، که شرح اسارت ماست در 
دست شما، بگوئيد از شناعت اشغال که وصف واليت 

عکس ها، فيلم ها، حکايت دردناک . شماست بر ايران
شکنجه ها و قتل ها، اسناد جنايت را از ما پنهان ميکنيد، 

ما در چهره هر . اسناد ابوغريب شما را افشا ميکند
.  ظلم در جهان چهره قربانيان خودمان را می بينيمقربانی

آن جسد که کف سردخانه افتاده بود و خونش آجرها را 
رنگين کرده بود، زهرا کاظمی است، آن زندانی که 
شماره نداشت چون نامش هنوز ثبت نشده بود و زير 

، اعدامی همه 67، اعدامی 60شکنجه مرد، اعدامی 
ن کودک که با سال های حکومت جبار شماست؛ آ

چشمان درشت و هراسان از پشت در وپنجره شکسته 
يک خانه ويران شده در فلوجه به ما مينگرد، فرزند آواره ما 
در بم است؛ ما با همه قربانيان زور در ديگر کشورها درد 
مشترک را فرياد می کنيم وروی ماشه همه گلوله هايی 
که به ستم و جنايت شليک ميشود دست شما را می 

 . بينيم
برويد روی منبرها، از ظلم ، از شکنجه، از جنايت، از طمع 
کاري، از باال کشيدن نفت و داروندار يک ملت ، از بی 
اعتنايی به تاريخ و فرهنگ يک ملت، از حق کشي، از 
قدرت طلبی ، از بی احترامی به حقوق مردم يک کشور ، 

 ما از حکومت ناحق ، از دولت زور و از اشغال بگوئيد که
ملت ايران قربانی همين چيزها هستيم واين همه را شما 
بر سر ما آورده ايد، و ما با همه شکنجه شدگان و با همه 
مظلومان جهان مرگ زور، مرگ ستم، و نابودی ستمگر، 

 . يعنی نابودی شما را آرزو ميکنيم
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شکايت کنفدراسيون بين المللی اتحاديه 
 ی اسالمیکارگران آزاد جهان از دولت جمهور

 
 

 
 نفر از کارگران در شهر سقز، در 40بدنبال دستگيری 

استان کردستان ايران، که متعاقب شرکت آنان در 
راهپيمايی روز کارگر، در روز شنبه اول ماه می سال 

 صورت گرفته است، کنفدراسيون بين المللی 2004
يک شکايت نامه ) ICFTU(اتحاديه کارگران آزاد جهان 

 تسليم دفتر بين 2004 می 2کشنبه رسمی در روز ي
در اين . المللی کار مستقر در سازمان ملل متحد نمود

شکايت نامه، همچنين درخواست شده است که آقای 
خوان سوماويا مديرکل سازمان بين المللی کار، سريعا 
جهت آزاد سازی دستگير شدگان با مقامات مسئول 
 جمهوری اسالمی تماس حاصل نموده و ميانجيگری

 . نمايد
صدها نفر از کارگران ) ICFTU(بر طبق اطالعات واصله به 

و خانواده هايشان در يک نمايش و راهپيمايی صلح آميز 
، به مناسبت ) استان کردستان( در شهر سقز 

اين مراسم توسط . بزرگداشت روز کارگر شرکت داشتند
، که يک سازمان کارگری مستقل از "شورای اول ماه می"

 کنترل شده حکومتی در سقز است، سازمان ساختارهای
 . داده شده بود

 بعدازظهر، راهپيمايان مورد حمله نيروهای 5در ساعت 
لباس شخصی ها و ماموران ويژه : امنيتی حکومت شامل
 نفر از 40بنا بر گزارشات واصله . امنيتی قرار گرفتند

شرکت کنندگان در اين راهپيمايی بازداشت و در حبس 
در ميان دستگير شدگان آقای محمود . دقرار گرفتن

صالحي، يکی از رهبران شناخته شده کارگری، که قبال 
 ماه در زندان 10 به مدت 2001هم دستگير و در سال 

بوده است، و آقای محسن حکيمی يکی از رهبران 
کارگری منطقه که در عين حال يک فعال شناخته شده و 

 . می شوندعضو کانون نويسندگان ايران است، ديده 
متعاقب اين دستگيری ها، نيروهای امنيتی به خانه ی 
محمود صالحی يورش بردند و کامپيوتر و اسناد و مدارک 

اطالع داده شده است که، . او را توقيف و ضبط نمودند
خانواده های کارگران دستگير شده و ديگر شهروندان در 
محل دفاتر وزارت اطالعات جمع شده بودند و در خواست 

 . آزادی همه ی دستگير شدگان را داشتند
)ICFTU ( ،بخصوص از اين نگرانی دارد که در حقيقت

آقايان محمود صالحی و محسن : دستگير شدگان
حکيمی دو روز قبل از دستگيريشان با يک هيئت اعزامی 
از دفتر کنفدراسيون بين المللی اتحاديه کارگران آزاد 

 ديدار بعمل می آورد، جهان، که اوايل اين هفته از ايران
هيئت اعزامی فوق در طی مدت . مالقات داشته اند

بازديد خود از ايران، خيلی دقيق زير نظر سرويس های 
 . امنيتی قرار داشتند

ICFTU معتقد است که جستجوی خانه آقای صالحی و 
توقيف اسناد و کامپيوتر او در ارتباط مستقيم با مالقات 

 .ده استبو) ICFTU(ايشان با هيئت 
)ICFTU ( اين مسئله مهم را بعنوان اطالعات ديگر به

شکايتنامه رسمی خود عليه ايران، که در اوايل سال 
کرده بود، اضافه " کميته ی آزادی تجمعات"جاری تسليم 

 . می نمايد
 . می باشد2323شماره پرونده در کميته مذکور 

  گل محبوب مردم " سوسن" 
   مرد ، اما" کوچه و اعماق " 

  !باقيست  عطر و ياد او
 

سوسن خواننده سرشناس مردم 
روز دوشنبه سوم ماه مه در ايران 

 .درگذشت آمريکا
 خانم سوسن که در سالهای پايانی 

 و سالهای آغازين 1340دهه 
 يکی از محبوبترين 1350دهه 

 20خوانندگان ايران بود، حدود 
سال پيش ابتدا به بريتانيا و سپس 

  .ت کردبه آمريکا مهاجر
 حدود يک ماه پيش سوسن در لس آنجلس مورد يک عمل 
  .جراحی قرار گرفت که هشت ساعت به طول کشيد

بعد از عمل، ابتدا حال سوسن رو به بهبودی رفت اما پس 
 او که به شدت ضعيف شده بود، دچار ايست  ،از مدتی

 سوسن در سالهای آخر با تنگدستی در لس .قلبی شد 
 شش ماه بطوريکه در. ه استآنجلس زندگی می کرد

گذشته در گاراژ خانه يکی از دوستانش در لس آنجلس 
زندگی می کرد ولی اخيرا دوستانش آپارتمان کوچکی را 

  .برايش فراهم کرده بودند
 سوسن در مصاحبه ای که سالها قبل با راديو بی بی سی 
انجام داده بود خود را متولد شهر قصر شيرين و نام 

  .ز، ذکر کرداصليش را مهنا
او بدنبال بقدرت رسيدن جمهوری اسالمی ، مورد غضب 
قرار گرفت و ناگزير از مهاجرت شد ، اما در رژيم سلطنتی 

خواننده کوجه و " با انگ نيز به رغم محبوبيت فراوان ، 
مورد بی مهری راديو و تلويزيون دولتی بود و " بازاری 

. يجستند هنری بهره مکمتر از او برای شرکت در شوهای 
، عاشق صدای " عادی " يليونها تن از مردم با اين همه م

  . بودند" سوسن " او و سوز دل 
، خود را " سوسن " ما ضمن تسليت به کليه دوستاران 

در غم آنها شريک دانسته و خاطره اين هنرمند عزيز را 
  گرامی ميداريم 

  
    نشريه تکبرگی راه کارگر --   با اندوه و احترام      
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