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سـئـوال ديـگـر       :   . . .   يدي محمودي 
من در رابطه با شايعات مـذاکـرات      
حزب دمـکـرات جـنـاح مصـطـفـي              
هجري و سازمان زحـمـتـکـشـان بـه             
رهبري عبداهللا مهتدي با  جمهوري 

اسـالمــي اســت کــه در سـايــتـهــاي             
اينترنتي پخش شده و حتي شـايـعـه        
هست که هيـئـتـي بـا رفسـنـجـانـي                
ديدار کرده اند و بـرخـي مـقـامـات              
جـمـهـوري اسـالمــي بـه کـردسـتــان              

عراق براي مذاکره با اين جـريـانـات       
شـمـا چـه      .   در رفت و آمد بوده انـد      

خبرهائي در اين مورد داريد و ايـن          
شايعات تا چـه حـد مـمـکـن اسـت                

 درست باشند؟
اين خـبـري اسـت      :     محمد آسنگران 

که کمتر به شايعه شبيه اسـت زيـرا            

ــال               ــارچ امسـ ــم مـ ــوزدهـ درروز نـ
جمعيتي درحدود سه ميليون نفر از    
مردم کارگر وزحمتکش در فـرانسـه      
در دويســت وســيــزده شــهــر بــزرگ           

ــوچــک دســت بــه تــظــاهــرات                 وک
ايـن اعـتـصـاب       .   وراهپيمايي زدنـد   

ــوســط                 ــه ت ــکــروزه ک عــمــومــي ي
بزرگترين اتـحـاديـه هـاي کـارگـري              

تـدارک ديـده شـده بـود دراصـل در                
مخالفت با بـرنـامـه هـاي ريـاضـت             
کشي دولت آقـاي سـرکـوزي، قـطـع           
برنامه هاي اجتماعي وهـم چـنـيـن            

درمـخــالــفــت بــا فــقــر و بــيــکــاري            
مـنـابـع    .   افـزايـنـده در فـرانسـه بـود            

خبري گـزارش داده انـد کـه رقـمـي               
 در صد ازمـردم  ۷۸ تا ۷۲درحدود  

فرانسه از اين اعـتـصـاب عـمـومـي            
يک روزه حمايت وپشتيـبـانـي کـرده          

اعتصاب عمومي روز نوزدهـم  .   اند
مارچ در شرايطي صورت مي گيرد 
که پيش بيني ميشود که چهارصـد    

 ۲۰۰۹هـــــزار نـــــفـــــردرســـــال            
 .ازکاربيکارشوند

 اولـيـن تـظـاهـرات مـيـلـيـونـي               

 مصاحبه تلويزيون ايسکرا با محمد آسنگران

 در باره شايعه مذاکره حزب دمکرات 
 و سازمان زحمتکشان با جمھوری اسالمی

 

 محمد آسنگران 

 ٤صفحه      

 دومين تظاهرات ميليوني درفرانسه درسال جاري

 محمد كاظمي 
 پيام نوروزي اوباما گـام ديـگـري در جـهـت               

روابط  بـيـن دولـت آمـريـکـا و             "   عاديسازي" 
تالش در جهت ايـن    .   جمهوري اسالمي است  

عاديسازي از مدتها قبل در اواخر دوره بوش    
آغاز شده است و بـا روي کـار آمـدن اوبـامـا                 
قابل انتظار بود که اين رويکرد تـازه مـحـور            
برخورد هـيـات حـاکـمـه جـديـد آمـريـکـا بـا                      

از نظر سياسي . جمهوري اسالمي قرار بگيرد
و اجتماعي و اقتصادي، و حتي بـايـد گـفـت            
ايدئولـوژيـک، سـرمـايـه داري بـازار آزاد کـه                  
هيات حاکمه آمريکا در دوران بوش مظهر و    
پرچمدار آن بود همه جا به بـن بسـت رسـيـده                 
است و طبقه حـاکـمـه آمـريـکـا ديـگـر قـادر                    
نيست  با همان  موضعگيريها و شيوه هـا و          
تاکتيکهاي دوره بوش اهداف خود را دنـبـال        

مضمـون سـيـاسـتـهـا و اهـداف دولـت                 .   کند
آمريکا همانست، اما شيـوه هـاي عـمـلـي و              
روشها و تاکتيکهاي گذشته ديگر قابل ادامه 

اصـوال شـان     .   نيست و بايد تغيير پيـدا کـنـد        
نزول  شعار تغيير اوباما در دوره انـتـخـابـات         
چيزي جز هميـن رسـوائـي و ورشـکـسـتـگـي                 
سياستهاي نئو کنسرواتيستي طبقه حاکمه و 

 .لزوم تغيير آنها نبود
 در قبال مساله جمهوري اسـالمـي نـيـز            
دقيقا همين دنبال کردن اهـداف گـذشـتـه بـه               

 زمينه ها
  و پيامدهاي
 پيام اوباما 

 به جمهوري اسالمي

 

 حميد تقوائي

 ٢صفحه      

 ستون اول

 

 

 ٣صفحه      

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم ... 
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شــيــوه هــاي جــديــد را در ســيــاســت              
مسائل . آمريکا ميشود مشاهده کرد

و موانع بر سر راه رابـطـه آمـريـکـا و                 
جمهوري اسالمي نظير پـروژه هسـتـه          
اي و دخالتگريهاي رژيم اسـالمـي در         
عراق و فلسطين و لبنان و حـمـايـتـش         
از نيروهاي اسالمي در منطقه هـنـوز      

از نقطه نـظـر     . بر جاي خود باقي است 
استراتژيک نيـز هـمـچـنـان حـکـومـت               
اسالمي  مطلوبيتي بـراي قـدرتـهـاي           
غربي  ندارد و نـهـايـتـا بـايـد از پـايـه                  

اما هيات حاکمه آمريکـا  .  تغيير کند 
پس از ورشـکـسـتـگـي هـمـه جـانـبـه                   
نئوکانها  به اين نتيجـه رسـيـده اسـت           
که رفع اين مـوانـع و رسـيـدن بـه ايـن                
اهداف را با  اتکا بـه  ديـپـلـمـاسـي و               
سياسـت مـذاکـره و بـه نـوعـي رام و                   
تعديل و قابل تحمل کردن جـمـهـوري          

 . اسالمي دنبال کند
اين رويکرد جزئي از سياست تازه    
غرب در رابطه با کـل جـنـبـش اسـالم           

ــت       ــي اسـ ــاسـ ــيـ ــات و      .     سـ ــامـ ــقـ مـ
صاحبنظران در آمريکا از کنار آمـدن     
با بخشي از طالبان، يا بقول خودشـان        
شاخه سياسي طالبان، و ادغام آن در          
دولت کرزاي صحبت مـيـکـنـنـد، بـه             
حماس و حـزب اهللا و دولـت سـوريـه                
چراغ سبز ميدهند و کال بـراي اسـالم           

در کــمــپ    "   اصــالح شــده   " ســيــاســي    
هفته . نيروهاي خودي جا باز ميکنند

نامه نيوزويک، در يکي از شماره هاي   
اخيرش و  در يـک مـقـالـه تـحـلـيـلـي                    

اسالم راديکـال يـک     " مفصل با عنوان    
واقعيت است، چگونـه بـا آن زنـدگـي              

اين  تز را مطرح مـيـکـنـد کـه        "     کنيم
بايد  نيروهاي اسالمي را بعنـوان يـک       
عامل سياسـي مـوجـود و اجـتـنـاب               

اسالم " ناپذير قبول کرد و  به نوعي با     
، نام تازه آنچه مدياي غـرب       " راديکال

تا چنده ماه قبـل تـروريسـم اسـالمـي             
اين تز بـيـانـگـر     .     ميخواند، کنار آمد  

سياست تازه هيات حـاکـمـه آمـريـکـا             
و جـهـاد     "   محور شر" استراتژي .   است

تروريسم " در برابر "   دموکراسي غرب" 
که بـوش پـرچـمـدار آن بـود             "   اسالمي

فعال بهمراه نئو کنسرواتيسم بايگاني     
ميشود و هيات حاکمه آمريکا  نـيـز         
مانند اروپاي واحد، الاقل فعـال و تـا         
اطالع ثانوي، ديپلمـاسـي  تـغـيـيـر و              
اصالح و جذب اسالم سـيـاسـي را در             

 .  دستور قرار ميدهد
ايـن سـيـاسـت مـمـکـن اسـت در                 
رابطه با سوريه و يا حماس و طـالـبـان         
احتمال موفقيت داشته باشد، امـا در     
برخورد به حکومت اسالمي در ايـران      

ما هميشه بـر ايـن       . راه بجائي نميبرد 
ــم کــه                  ــاکــيــد داشــتــه اي واقــعــيــت ت
ضدآمريکائي گري جزئي از هويـت و          

موجوديت سياسي جمهوري اسالمـي   
است و هر درجه نزديکي بـا آمـريـکـا           
موقعيت رژيم اسالمي را در منطقه و 
در خود ايران و در رابطه بـا مـردم بـه            

رجـوع  .   (   شدت تصعيف خواهد کـرد    
دربـاره ادامـه     " کنيـد بـه قـطـعـنـامـه              

کشــاکــش مــيــان دولــت آمــريــکــا و            
جمهوري اسالمي و بحران حکومـتـي      

مصوب پلنوم سي " بورژوازي در ايران
ام کــمــيــتــه مــرکــزي حــزب، اکــتــبــر             

" ضديت با شيطان بـزرگ  ).    " ٢٠٠٧
همزاد رژيم اسالمي در ايران و جـزئـي       
از تعريفي  است که حکومت از خـود       
بدست داده و اساس مشروعيتي است 

از .   که رژيم براي خود قائل شده اسـت       
همين رو هر اندازه جمهوري اسـالمـي         
به آمريکا نزديک شود به همـان درجـه       
موجوديت خود را بـزيـر سـئـوال بـرده             

است و ايـن بـراي حـکـومـتـي مـثـل                   
جمهوري اسالمي که در بـرابـر مـوج            
نفرت و انزجار و اعتراض مـردم بـزور       
خودش را سرپا نگاهداشته در حـکـم          

ايـن نـيـاز      .   خودکشي سـيـاسـي اسـت        
حياتي به ضد آمريکائي گري را خـود    
حکومتي ها و بخصوص خط واليـت     
ــرخــورد                 ــد و ب فــقــيــه خــوب مــيــدان
محتاطـانـه و طـلـبـکـارانـه بـه چـراغ                  
سبزهاي آمريکا، که در پاسخ خامنـه      

اي به پيام اوباما نيز بچشم ميخورد،     
 .  دقيقا از همينجا ناشي ميشود

  از نقطه نظر منـافـع آمـريـکـا و             
ساير دولتهاي غـربـي نـيـز جـمـهـوري              
اسالمي به هر اندازه مدعي يک نـظـام      

و ايــدئــولـوژي و فـرهــنــگ ســيــاســي            
منتقد غرب و يـا حـتـي مـتـفـاوت و              

يـعـنـي در        –متمايز از غرب  بـاشـد        
واقع به هر اند ازه جمـهـوري اسـالمـي        

به همان درجه براي دولـتـهـاي     –باشد  
ــي                  ــان ــورژوازي جــه ــال ب ــي و ک غــرب
حکومتي نـامـطـلـوب و غـيـر قـابـل                 

راه حل مطلوب آمريکا . پذيرش است 
به سـازش رسـيـدن و کـنـار آمـدن يـا                   
تحمل کردن  حـکـومـتـهـائـي از نـوع                
جمهوري اسـالمـي نـيـسـت، تـابـع و                 

غـرب،  .   منقاد کردن کامل آنها اسـت   
بخصوص در کشـوري بـا مـوقـعـيـت              
کليدي و سوق الجيشي ايران، نهـايـتـا       
خواهان حکومتي نظير مصر و اردن،    
حکومتي نظير رژيم سرنگون شده شاه 
است و ازيـنـرو حـتـي اگـر بـه نـوعـي                   
سازش و نقـطـه تـعـادل بـا جـمـهـوري                 

اسالمي برسد  اين تعادلي ناپايـدار و        
گذرا خواهد بود و نـه يـک وضـعـيـت               

 . تثبيت شده و ماندگار
 بنا بر اين در يک سطح پايه اي و       

از نقطه نظر استراتژيک بايد گفـت کـه           
تنش و بحران ميان رژيـم اسـالمـي و             
آمريکا از هر دو سو، امري پايه اي و       

بـحـرانـي اسـت کـه          .   ساخـتـاري اسـت     
همزاد حکومت اسالمـي اسـت و تـا             
روز آخـر نـيــز هـمـراه ايــن حـکـومــت                 

از همين رو  اين رويـکـرد   .   خواهد بود 
و تالش تازه آمريکا، چه در رابطـه بـا        
جنبش اسالم سياسي  و چه در قـبـال             
جمهوري اسالمي، نتايج و پيامدهاي 
سيـاسـي بـدنـبـال خـواهـد داشـت کـه                  

مساله رابطه با غـرب را  بـراي رژيـم             
اسالمي غـامـض تـر و پـيـچـيـده تـر                  

 .خواهد کرد
  در عرصه سياست ايـران  چـراغ          
ســبــزهــاي دولــت آمــريــکــا، مســالــه          
مذاکره و برقراري رابطه با غرب  را به  
محور اختالف نـظـرات و دعـواهـاي            
داخلي مـيـان جـنـاحـهـاي حـکـومـت                
تبديل خواهد کرد و بهمراه آن مسائـل   
مربوط به  رابـطـه بـيـن دو دولـت در               
عرصه سيـاسـت داخـلـي و خـارجـي،               
بخصوص مسـالـه ادامـه يـا تـعـلـيـق                
پروژه هسته اي، رابطه با عراق، رابطه     
با اسرائيل، و رابطه با حماس و حـزب      
اهللا نيز هر يک به يـک مـوضـوع حـاد             

. مورد مشاجره تـبـديـل خـواهـد شـد             
صورت مساله براي حکومت کماکان   
اينست که چـگـونـه، بـا نـزديـکـي بـا                  

آمريکا و يا کـوبـيـدن بـر طـبـل ضـد                  
آمريکائي گري، مـيـتـوانـد در بـرابـر               
خـطـر نــا آرامـيــهـا و اعــتـراضـات و                 
شورشهائي اجتماعي خـود را حـفـظ           

دعوا ميان باالئي ها هـمـچـنـان     .   کند
اگر . مساله چگونگي حفظ نظام است

در دوره خاتمي شکل بروز ايـن دعـوا        
و اسـتـحـالـه و گشـايـش           "   اصالحات" 

سياسي و تسـامـح و تسـاهـل  بـود،                
امروز قالب مساله  رابطه با آمـريـکـا       

امروز حکومت اسالمي بـيـش    .   است
از پـيـش بـا مسـائـل داخـلـي حـاد و                    

تشديد بـحـران     .  العالجي روبرو است 
و ورشـکـسـتـگـي اقـتـصـادي کـامــل                
دولت، خودافشاگريها و رسوائي هـاي   
مقامات ريـز و درشـت حـکـومـتـي،              
درگيري شديد و علني بخش عمده اي 
از حکومتيها و حتي بـخـشـهـائـي از             
خود اصولگرايان با حکومت احمـدي      
نژاد، تضعيف موقعيت و نـقـش ولـي        
فقيه در به خط کردن جناحها و کنترل   
مشاجرات درونـي، نـزديـک شـدن بـه              

که از هم اکنون  منجر بـه  "   انتخابات" 
سردرگمي و بهم ريـخـتـگـي يـيـش از               
پيش صفوف حکومت شده  و باالخره 
ــاالگــرفــتــن اعــتــراضــات و               خــطــر ب
ــري                  مــبــارزات مــردم و شــکــل گــي
شورشهاي شهري، امري که مقامـات      
رژيم بدفعات در مورد آن هشدار داده     
انــد و در واقــع عــلــت الــعــلــل هــمــه                
مشکالت رژيم اسـت، از جـملـه ايـن              
دردهاي بي درمان حکومت اسالمـي    

بر متن چنين شرايطـي مسـالـه      .  است
رابـطــه بــا آمــريــکـا، از هــر ســو کــه                 
بـچــرخــد، نــه تــنــهــا مشـکــلــي را از               
حکومت حل نميکند بلکه  وضعيـت      
رژيم را  نامتعـادل تـر و بـحـرانـي تـر                 

 . خواهد کرد
   دامنه اين بحران بـه نـوعـي بـه             
نيروهاي راست اپوزيسيون نيز کشيده    

شـاخــه زيـتــون اوبـامــا بــه           .   مـيــشــود 
ــروهــاي                 ــي ــهــوري اســالمــي،  ن جــم

جمهوريخواه و هـمـچـنـيـن            -سلطنت
نــيــروهــا و شــخــصــيــتــهــاي ســابــقــا             
دوخردادي را که يکي دوسال اخير بـه        
صف دموکراسي آمريکائي و صـداي     
آمريکا پيوستـه انـد بـا يـک دوراهـي               

يـک راه، تـعـهـد و           .   روبرو کـرده اسـت     
وفاداري به آمريکا و دنـبـالـه روي از              

کـه الجـرم بـه        ( سياست اوبـامـاسـت،       
مــعــنــي دســت شــســتــن از آخــريــن               
مخالفت خوانيهاي اين نيروها عـلـيـه         
رژيم  و حد اکـثـر مـحـدود شـدن ايـن                  
مخالفت خوانيها بـه انـدرزگـوئـي بـه             
فقيه و رهبران جمهوري اسـالمـي کـه         
مشت هاي گره کرده خود را در مقابل 

و راه   )   امريکا بازتر کنند خواهد بـود   
ديگرکوتاه نيامدن از مقام خود بخود  
اعطا کرده  گزينـه آمـريـکـا در بـرابـر              
جمهوري اسالمي و اعـمـال فشـار بـه            
هيات حـاکـمـه آمـريـکـا بـراي دسـت                 
شستن از سياست سازش و مذاکره بـا     

فعال چنين به نظر ميرسـد  .     ولي فقيه 
که اغلب اين نيروها راه اول را برگزيده    

ــد ــر              .   ان ــون راســت ه ــوزيســي امــا اپ
سياستي در پيش بگـيـرد خـود را بـه            

 ستون اول                                          ۱از صفحه          

 ٣صفحه      

 
 از نقطھ نظر استراتژیک نیز ھمچنان حکومت اسالمی  مطلوبیتی

 .  برای قدرتھای غربی  ندارد و نھایتا باید از پایھ تغییر کند
 اما ھیات حاکمھ آمریکا پس از ورشکستگی 

 ھمھ جانبھ نئوکانھا  بھ این نتیجھ 
 رسیده است کھ رفع این موانع و رسیدن بھ این 

 اھداف را با  اتکا بھ  دیپلماسی و سیاست مذاکره و 
 . بھ نوعی رام و تعدیل و قابل تحمل کردن جمھوری اسالمی دنبال کند

ھمزاد رژیم اسالمی در ایران و جزئی از " ضدیت با شیطان بزرگ"
 تعریفی  است کھ حکومت از خود بدست داده و اساس 

 مشروعیتی است کھ رژیم برای خود قائل 
 از ھمین رو ھر . شده است

 اندازه جمھوری اسالمی 
 بھ آمریکا نزدیک شود 

 بھ ھمان درجھ موجودیت خود را بزیر 
 سئوال برده است و این برای حکومتی مثل جمھوری 

 اسالمی کھ در برابر موج نفرت و انزجار و اعتراض مردم 
 . بزور خودش را سرپا نگاھداشتھ در حکم خودکشی سیاسی است



 3 ۲٨٩شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

عرصه سياست  و بخصوص جـامـعـه       
در حال جـوشـش ايـران بـيـربـط تـر و                   

ــه  .   مــنــزوي تــر خــواهــد کــرد           مســال
اپوزيسيون راست نيز ماننـد مشـکـل       

جمهوري اسالمي ساختاري و هويتـي    
 .است

 -  يک پيامد ديگر اين نزديکـي       
 -يا در واقع   اين تالش براي نزديکـي  

بين دولت آمريکا و جمهوري اسالمي 
ضــد " خــلــع ســالح شــدن نــيــروهــاي             

. پـرو اسـالمـي اسـت        "   امپرياليسـتـي  
نيروهاي چپ فرقه اي در اروپـا، و در         
خود ايران  که با هر مقابله نـيـروهـاي         
اسالمي با اسرائيل و  بـا هـر تـهـديـد              
حمله نظامي آمريکا به ايران، فيلشان   
ياد هندوستـان مـيـکـنـد و در کـنـار                 

حسن نصراهللا و حـمـاس و جـمـهـوري           
ضـد  " اسالمي قرار ميگيرند، جـبـهـه       

خــود را از دســت        "   امــپــريــالــيــســتــي  
بـازار  .    ميدهند و بي سرپناه ميشوند 

اينها نيز بيش از پيش کسـاد خـواهـد       
 .شد

    بر متن اين شرايط،  سياستهـا    
و مواضع حزب ما در برابر جمـهـوري     
اسالمي، مـبـارزه پـيـگـيـر مـا بـراي                 
سرنگوني رژيم بقدرت انقالبي مـردم،     
مواضع حزب در برابر سياستهاي نوع 
رژيم چنجي آمريکا و کال دول غربي،     
در برابر جـنـبـش اسـالم سـيـاسـي در                 

ضــد " ســراســر دنــيــا و مــدافــعــيــن               
جريـانـات اسـالمـي، و         "   امپرياليست

کال  نقد ما به  نيروهاي اپـوزيسـيـون            

راست که هر يک به نحوي به تغيير  و      
تحول از باالي سر مردم دخيـل بسـتـه       
اند و امر خود را مقابله با انـقـالب و         

مبارزات انقالبي مردم قرار داده انـد،        
بروشني حقانيت و ضـرورت خـود را            

پيام اوبـامـا   .  برهمگان آشکار ميکند 
خــطــاب بــه مــردم ايــران و رهــبــران                
جمهوري اسالمي است اما هـر پـيـام           
دوستي به جانيان و غارتگـران حـاکـم          

. اعالم دشمني بـا مـردم ايـران اسـت             

حزب ما هميشه اعالم کرده است کـه       
صف انقالب و آزاديخواهي و تمدن و         
مدنيت در ايران و در سـراسـر جـهـان               

صف سوم و مستقلي است در مقابـل      
دو قطب تروريسم  دولتهاي غـربـي و         

هـر درجــه    .   جـنــبـش اسـالم سـيــاســي         
نزديکي ايـن دوقـطـب ارتـجـاعـي بـه                
يکديگر مقابله ميان صف انقـالب و         
ارتجاع را در يـک مـقـيـاس جـهـانـي                  

 .قطبي تر و سياه و سفيد تر ميکند

دولتـهـاي غـربـي هـمـانـطـور کـه                
را بـه    "   تـروريسـم اسـالمـي      " هميشـه       

چارچوب عمليات نيروهاي اسـالمـي       
عليه دولتها و مردم در غرب  محدود 
کـرده انــد، مــعــيــارشــان در تــعــريــف            

" مـعـتـدل   " و   "   اصالح شـده   " نيروها ي  
اسالمي نيز نزديکي ايـن نـيـروهـا بـه             

اما نه تروريسـم  .   دولتهاي غربي است 
اســالمــي هــيــچــگــاه بــه عــمــلــيــات            
تروريستـي در شـهـرهـاي آمـريـکـا و                
اروپا محدود بوده اسـت و نـه رابـطـه               
مسالمت آميز بـا دول غـربـي نشـانـه              
اعتدال و يا غير تروريسـت بـودن يـک         

. دولت و يا يک نيروي سياسي  اسـت           
مردم ايران سي سـال اسـت تـروريسـم              
اسالمي را در زنـدگـي هـر روزه خـود             

نــزديـکـي دولــت     .   تـجـربـه مــيـکـنـنـد         
آمريـکـا بـه  رژيـم جـانـي جـمـهـوري                    
اسالمي  تنها نشاندهده پوچي و بـي          
پايه گـي ادعـاهـاي ضـد تـروريسـتـي               
دمکراسي غربي است که بويژه دولـت   
آمـريـکــا را نــيـز هــمـپـاي جـمـهــوري                 

 ستون اول                                      ٢از صفحه          

 ژانويه صورت ۲۹امسال درفرانسه در
گرفت که جمعيـتـي بـالـغ بـر دوونـيـم                
ميليون نفـر در شـهـرهـاي مـخـتـلـف                

آنـچـه کـه      .   فرانسه درآن شرکت کردنـد   
درهــردو روز قــابـــل تــوجـــه اســـت                
مشـــارکـــت هـــردوبـــخـــش دولـــتـــي          
ــع           وخصـــوصـــي، مشـــارکـــت وســـيـ
دانشگاهيان وجوانان وسراسري بـودن      

طـبـق آمـار اتـحـاديـه           .   آنها ميبـاشـد   
CGT         يکي ازبزرگتريـن اتـحـاديـه ،

هاي فـرانسـه، درروز نـوزدهـم مـارچ              
 هـزار  ٣٢٠ هزار نفر در پاريس، ٣٥٠

ــي،        ــردرمــارســل ــف ــر      ٦٠٠ن ــف ــزارن  ه
 هـزارنـفـر درآنـگـولـم           ٢٥درگرنيل و     

. شرکت کـردنـد  "  عمل يک روزه"دراين  
الـبـتـه نـاگـفــتـه نـمـانـد کـه هـمـانـنــد                      
تظاهرات سي ام ژانـويـه پـلـيـس رقـم               
کمتري را چه درشهرهاي مـخـتـلـف و          

-چه در کل فرانسه گزارش داده اسـت    
 . يک ميليون ونيم براي کل فرانسه

 فرانسه درفاصـلـه دو تـظـاهـرات           
ميـلـيـونـي هـم چـنـان در تـب وتـاب                    
مبارزه با دولت سرمايه داري فـرانسـه     

ــه دانــش         .   بــوده اســت    درايــن فــاصــل
آمــوزان، مــعــلــمــيــن وپــژوهشــگــران          
دانشگاهاي مختلف به اعتصاب و يا 

. اشغال دانشـگـاه هـا ادامـه داده انـد              
ــه                 UNEFطــبــق آمــار اتــحــادي

دريازدهم مارچ امسال هفـتـاد تـا از           
دانشــگــاه هــاي فــرانســه در حـــال                  
اعتصاب، بيست وپنج دانشگـاه کـال       
ويا بخشا درتصرف دانشگاهيان بوده     

 ٥٠هم چنين درروز دهم فوريـه،     .   اند
ــان شــامــل             ــفــر ازدانشــگــاهــي هــزارن
کارمندان آکادميک، تـکـنـسـيـنـهـاي           
ــدان اداري              ــنــ ــارمــ ــاه، کــ ــگــ دانشــ
وآزمايشگاهي، کارمندان تعميـرات،     
مهندسين دانشـگـاه ودانـش آمـوزان           

مدارس ودبيرستانها درپاريس دسـت      
اعــتــصــاب    .   بــه تــظــاهــرات زدنــد           

وتظاهرات معلـمـيـن ودانشـگـاهـيـان            
درفرانسه درمخالـفـت بـا پـيـشـويـس             

 اســـت کـــه       decree)( فــرمــانـــي      
ــراي                   ــود راه را بـ ــب شـ ــويـ اگـــرتصـ
ــردن دانشــگــاهــا               ــســتــمــي ک دوســي

درحاليکه به تعداد کـمـي      :   بازميکند
از دانشگاها بودجه زيادي اختصـاص      
داده خواهدشـد، بـيـشـتـر دانشـگـاهـا              
ــري                ــن تــ ــيــ ــايــ ــدارد پــ ــانــ ــتــ ازاســ

ايـن فـرمــان     .   بـرخـوردارخـواهـنـد شـد        
 هزارمعلم وپژوهشگـران  ٦٢وضعيت  

را مورد بازبيني قرارخواهد داد و بـه        
روساي دانشگاه ها اجازه مي دهد که     

ساعات زيادتري را بـه پـژوهشـگـران             
 .تحميل کنند

ازديگر اتفـاقـاتـي کـه درفـاصـلـه             
دواعتصاب عـمـومـي رخ داده اسـت            

سوني " اقدام جسورانه کارگران شرکت  
ــرانســه  ــيــس           "   ف ــي کــردن رئ ــدان درزن

درماه دسامبر سال .   کارخانه ميباشد 
  کارگر کارخانه ابالغ ٣٧٢ به ۲۰۰۸

شده بود که کـارخـانـه در مـاه آوريـل                
آقاي فـوچـر ريـيـس         . بسته خواهد شد 

کارخانه درروز دوازدهـم مـارچ بـراي           
خداحافظي به کارخانه آمـده بـود کـه            

کـارگـران   .   توسط کارگران زنداني شـد    
که ازامتناع کردن رئيس کارخـانـه بـه        
پرداختن حقوق انفصال خدمت، قولي   
که قبـال داده بـود، خشـمـگـيـن شـده                 
بودند دست بـه ايـن عـمـل جسـورانـه                
زده، کارخانه را با تنه وشاخه درختـان     
محاصره کرده وبيست نفر ازهمکاران      
خود را مامـور نـگـهـبـانـي کـارخـانـه               

نماينده کارگران درايـن رابـطـه      .   کردند
اوبـه حـرف مـا گـوش           : "   اعالم کـرد      

مـا چـاره اي ديـگـري           .   نخواهـد کـرد    

 ۲۴جنـاب ريـيـس بـعـد از           " .  نداشتيم
ساعت زنداني شدن تـوسـط کـارگـران          

مـن  : " درهـنـگـام آزادي چـنـيـن گـفـت              
خوشحالم که آزاد شده ام ودوباره مـي      

 !"توانم نورآفتاب راببينم
ناگفته نماند که تنها اين کارگران     
و مردم زحمتکش فرانسه نبودنـد کـه          
درفاصله اين دو اعتـصـاب عـمـومـي         

. تنور مـبـارزه را داغ نـگـه داشـتـنـد                
ــگــوو               ــن ــي ــر مــارت ــران درجــزاي ــارگ ک
ــوز               ــه هـــنـ ــزايـــري کـ گـــوادالـــپ، جـ
ازمستعرات فرانسـه بـه حسـاب مـي            
آيند توانستند بعد از چـنـديـن هـفـتـه               
اعتصاب ومبارزه خواسته هاي خـود       

ازجملـه،  .   را بدولت خود تحميل کنند 
 مـــارچ کـــارگـــران جـــزيـــره            ۱۱در    

مارتينگو قادرشدند که پيش نـويـس        
قراردادي که حاکي از افزايـش حـقـوق       

. ماهانه بود بـا دولـت امضـا کـنـنـد               
طبق اين قـرارداد دولـت مـوظـف بـه               
افــزايــش حــقــوقــي مــعــادل دويســت           
وپنجاه دالرآمريکايي براي کارگران با 
حقوق هاي رده پاييـنـتـر وهـم چـنـيـن               
مبلغ کمتري براي کارگران بـا حـقـوق          

درهـمـيـن    .   هاي رده بـاالتـرشـده اسـت        
 هزار کارگر اين پـيـروزي را     ٢٠رابطه  

کـارگـران مـوفـق بـه          .   جشن گـرفـتـنـد     
تحميل شرايط مشابه اي در گوادالپ       

 . شدند
مبارزات چند ماهه درفـرانسـه و         
مستمعرات سـابـق آن زنـگ خـطـري              
جــدي بــراي دولــت ســرکــوزي را بــه               

خود سـرکـوزي در     .   صدادرآورده است 
 و بـا مشـاهـده          ۲۰۰۸دسامبر سال    

شورشهاي شهري در يونان بـه شـوراي        
وزاري فرانسـه  اعـالم کـرده بـود کـه                 
بحران اقتصادي باعث مـوج تـازه اي          

دراروپـاي خـواهـد      "   مبارزه جـويـي    " از
يا اينکـه روزنـامـه لـيـبـراسـيـون              .   شد

دررابطه بـا تـظـاهـرات واعـتـصـابـات              
دانشگاهيان دردهم فوريه نوشته بـود      
که حرکتي که فـرانسـه را تـکـان داده               
است مي تواند بمثـابـه جـرقـه اي کـه              

. آتش را روشن مـيـکـنـد عـمـل کـنـد                
ازايــن گـــذشــتـــه، شـــرکــت وســـيـــع              
دانشگاهيان، دانش آموزان و جـوانـان      
در اين تظاهرات واعتصابات مـيـرود        

 را براي دولـت  ۱۹۶۸که کابوس سال  
ــد          ــن ــده ک ــوزي زن ــي کــه      .   ســرک ســال

هـمـاهـنـگـي جـنـبـش دانشـجـويـي و                  
کارگري نهايتا بـاعـث سـقـوط دولـت            

بـهـر حـال  فـرانسـه            .   چارلزدوگل شـد   
روزها وماههاي پـرالـتـهـابـي را دربـر             

 .خواهد داشت
مقاومت ومبارزه درمقابل حملـه   
وحشــيــانــه نــظــام ســرمــايــه داري بــه            
زندگي مـردم کـارگـروزحـمـتـکـش بـه              

ــمــيــشــود           ــد  .   فــرانســه خــتــم ن شــواه
بســيــاري نشــان مــي دهــنـــد کـــه                   
ــات کــارگــري           مــبــارزات واعــتــصــاب
درديـگـرنـقـاط دنـيـا هـرچـه گسـتـرده                 

. تروراديکالتر به پيش خواهـنـد رفـت       
امــا درايـــن مـــيــان جـــاي احـــزاب                

کـارگـري، احـزابـي کـه            -کمونيسـتـي  
تحت رهبريشـان رهـايـي کـامـل کـل              
جــامــعــه امــکــانــپــذيــر اســت خــالــي           

 .*است

 . . .   تظاهرات مليونی                  دومين                        ۱از صفحه          

 
ا  ھ، ب ماکان اینست کھ چگون ھ برای حکومت ک صورت مسال
ا کوبیدن بر طبل ضد آمریکائی گری،  نزدیکی با آمریکا و ی

ماعی میتواند در برابر  خطر نا آرامیھا و اعتراضات و شورشھای اجت
 . خود را حفظ کند

 
ا  ارزه ب ب ھ م ما ھمیشھ بر این حقیقت تاکید کرده ایم ک
والیسم و  تروریسم اسالمی تنھا تحت پرچم چپ، سک

مکن است ی م ت س ی ون م . آزادیخواھی و برابر طلبی ک
ھ  ھمیشھ بر این تاکید کرده ایم کھ ھر نیروی سیاسی ک
ق دارد از  ھ ح واقعا برای انسانیت و آزادی میجنگد ن
ی  ای اسالم روھ ی اع از ن ھ دف فرط ضدیت با آمریکا ب
وری  ھ م ا ج ت ب ر ضدی اط خ از است ب برسد و نھ مج
ای  وھ اری ن اسالمی از کمپ دموکراسی بازار آزاد  و س

اورد ی ر در ب ی س ائ ک ری وع آم ی ن ج ردم .  رژیم چن م
آزادیخواه و متمدن جھان تنھا میتوانند علیھ ھر دو این 

 .  دو قطب باشند

 ۴صفحه      
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مدت چند روز است اين خـبـر پـخـش          
شده و حزب دمکرات کردستان ايـران        
و سازمـان زحـمـتـکـشـان هـيـچـکـدام                
عکس العملي نشان نداده و اين خـبـر           

مشخـص اسـت     .   را تکذيب نکرده اند 
. که اين خبر به واقعيت نـزديـک اسـت           

اينکه اين سازمانهـا بـا رفسـنـجـانـي             
. مذاکره داشـتـه انـد فـکـر نـمـيـکـنـم                  

جمهوري اسالمي اينها را آنقدر جـدي    
نميگيرد که در سطح مقامات باال با       

اما  مقامات رژيـم    .   آنها مذاکره کند 
در کردستان و عوامل اطـالعـات کـه          
به کردستان عـراق نـيـز رفـت و آمـد                  
ميکنند بنظر ميرسد که تـعـدادي از          
آنها در شهرهاي سليمانيه و هه ولـيـر           
مذاکراتي با اينها داشـتـه انـد و ايـن               
موضوعي است کـه قـبـال هـم  بـيـن                 
حـزب دمــکــرات کـردســتــان ايــران و            
جماعت مهتدي در دوره خاتمي اتفاق 
افتاد، که  ابتدا شايعه آن پخش شد و       
بعدا معلوم شد که با عوامل سازمان       

. اطالعات رژيم مذاکراتي داشته انـد       
اما بعد از سر کار آمدن احـمـدي نـژاد       
اين مذاکرات متوقـف شـد و تـوقـف             
مـذاکــرات بــويـژه  بــه دلــيــل فضــاي               
متشنج بـيـن جـمـهـوري اسـالمـي و                

 . آمريکا بود
اما از زماني که دولـت آمـريـکـا           
سياست خودش را از تهديد به جـنـگ      
به تالش بـراي مـذاکـره بـا جـمـهـوري               
اسالمي تغييـر داده اسـت، از هـمـان              
زمان حزب دمکرات کردستان ايران و  
سازمان زحمتکشان و همه جـريـانـات         
ناسيونـالـيـسـتـي بـه نـوعـي امـيـد و                   
آرزويشان را از دسـت داده انـد و راه                 
نجات خود را در سازش با جـمـهـوري          
اسالمي و يا جناحي از آن جسـتـجـو             

اين مسئله اي است کـه هـم     .   ميکنند
حزب دمکرات کردستان ايـران و هـم           
سازمان زحـمـتـکـشـان کـه در مـيـان                 
مردم کردستان هر روز بيشتر از پيـش   
مورد نفرت قرار ميگيرند و مـردم از       

آنها دور ميشوند و عمـال جـايـگـاه و            
پايگاهي جدي درجامعـه  کـردسـتـان          
براي خود نميبينند، بطرف مذاکره بـا    
جمهوري اسالمي تمـايـل پـيـدا کـرده            

 . اند
مــدتــي قــبــل حــزب دمــکــرات            
کردستان ايران براي زمينه سازي براي   

اتـحـاديـه    "   سياسـت مـذاکـره بـا رژيـم           
را تشـکـيـل      " علماي ديني کردسـتـان       

تشکيل اين اتـحـاديـه در عـيـن          .   داد  
حال پيامي بود به آخوندهاي مرتـجـع      
و جــريــانــاتـي از قــبــيـل دارو دســتــه                
مکتب قران ومفتي زاده  و در نهايـت    
فــراهــم کــردن زمــيــنــه و نشــان دادن              
خواست حـزب دمـکـرات کـردسـتـان              

ايــن .   ايــران بــراي مــذاکــره و ســازش          
مــوضــوعــي اســت کــه بــراي  حــزب             
دمکرات کردستان ايران مطرح اسـت       
و اتــفــاقــا از مــوضــع ضــعــف و از                  
موضعي که هيچ راهي را در مـقـابـل       
خود نمي بـيـنـنـد و در مـيـان مـردم                   
حاشيه اي شده اند به اين سياست پناه     

بنابراين راه مذاکره با رژيم نه . برده اند
ابتکاري تـازه از مـوضـع قـدرت کـه                
نـاچـاري آنـهــا در نـتــيـجــه شــکـســت                

. سياستهاي قبليشان را نشان ميدهـد    
قطعا ايـن حـرکـت نـيـز بـه شـکـسـت                    

. بزرگتري براي آنها تبديل خواهد شـد       
نتيجه اين سياست همانند زماني کـه      
به توپ و تانک نيروهـاي آمـريـکـائـي            
اميد بسته بودند که با حمله بـه ايـران        
به نان و نوائي بـرسـنـد، ايـن بـار نـيـز                   
چندان طـول نـخـواهـد کشـيـد کـه بـا                   
شکست روبرو ميشود و نا اميدتـر و          

 .حاشيه اي تر ميشوند
 

سـيـاسـت احـزاب       :   يدي مـحـمـودي    
ناسيوناليست و اعالم آمـادگـي بـراي         
مــذاکــره چــه تــاثــيــري در تــالش و                

برخورد اصولـي  .   مبارزات مردم دارد 
. به اين مسئله چـگـونـه بـايـد بـاشـد                  

مذاکره با جمهوري اسالمي  يکـي از        

سياستهاي هميشگي حزب دمکـرات   
کردستان ايران در سـي سـال گـذشـتـه              
بوده است  و بارهـا از طـرف رهـبـران              
اين حزب اعالم شده است و در اين راه    
چند تن از رهـبـران خـود را از دسـت                

موضع حـزب کـمـونـيـسـت           . داده اند  
 کارگري ايران در اين باره چيست؟

ايـنـکـه مـذاکـرات        :   محمد آسنگران  
اخير چه تاثيـري بـر مـبـارزات مـردم              
دارد، فکر نميکنم تاثير جدي داشـتـه         

به خاطر اينکه مردم کردسـتـان   .   باشد
راه خود را عليه حـکـومـت انـتـخـاب             
کرده اند و تا سرنگوني اين رژيم به راه  

. ديگري قانع و يا متوهم نـمـيـشـونـد            
مردم کردستان هيچگاه بـا ايـن رژيـم            
سازش نکرده و هـمـيـشـه  جـمـهـوري                
اسـالمـي در کـردسـتـان جـريـانـي در                 
ضديت با مردم و بدون پـايـگـاه بـوده              

انتخـاب سـازش و مـذاکـره از             .   است
طرف حزب دمکرات کردستان ايران و 
جــريــانــي مــنــفــور مــانــنــد ســازمــان          

. زحمتکشان به خودشان مربوط است   
مــردم بــا نــفــرت از کــنــار آنــهــا رد                  

منتهي در اين ميـان حـزب     .   ميشوند
دمـکـرات کـردسـتـان ايـران بـرخـالف               
سازمان زحمتکشان حزبي سياسي در    
کردستان است و جنبشي را نمايندگي 
ميکند به نام جنبش ناسيوناليـسـتـي        

با اين سياستها هم خودش و هم .   کرد
جنبشي که به آن متعلق است بيـشـتـر      

 .منزوي ميشوند
ــبــش                  ــن ــه ج ــذشــت ــا در گ ــه ــن اي

ــه و اکــنــون              ــبــان خــودمــخــتــاري طــل
فدراليسم را در دسـت گـرفـتـه انـد و                 
ادعا ميکننـد کـه تـحـت ايـن پـرچـم                 
مــردم از ســتــم مــلــي رهــايــي پــيــدا              

اما همين سياست مذاکره و . ميکنند
سازش با رژيم ماهيت اين سياسـت و     
احزاب مدافع آنرا بيش از پيش نمايان  

اينکـه ايـن جـريـانـات قـبـال              .   ميکند
اميد داشتند که آمـريـکـا جـمـهـوري              
اسالمي را سـرنـگـون کـنـد و ايـنـهـا                   
بقدرت برسند، حاال سياست خـود را          
تغيير داده اند، به اين دليل اسـت کـه          

سياست آمريکا در مـنـطـقـه تـغـيـيـر               
زيرا امـيـد خـود را بـه آن             .  کرده است 

سناريو از دسـت داده انـد و حـاالدر                
آرزوي سازش با  جـمـهـوري اسـالمـي           

در ايـن مـورد هـم از قـبـل                .   هستنـد 
مشخص اسـت کـه ايـن سـيـاسـت بـا                 

نکـتـه دوم     .  شکست روبرو خواهد شد 
اينکه اين سياست تـنـهـا مـربـوط بـه              
خودشان نيست زيرا که بـا جـمـهـوري           
اسالمي مذاکره نميکننـد کـه روابـط         
آنـهــا چـگــونــه بـاشــد، دارنــد بــر ســر                
سرنوشت جامعه در کردستان مذاکـره    
ميکنند و حق ندارنـد در ايـن مـورد              
يعني سرنوشـت مـردم در کـردسـتـان             

مـردم ايـن را قـبـول           .   مـذاکـره کـنـنـد       
 . نميکنند ما قبول نميکنيم

هر حزب و جرياني بخواهـد بـنـام          
مردم کردستان با جمهـوري اسـالمـي         
بسازد و نشست داشته باشد، ما آنـرا          
توطئه بـر عـلـيـه مـبـارزات مـردم و                  
ضديت با خواسته هاي مردم ميدانيم     
و فکر ميکنم هم مردم کردستان و هم 
مردم آزاديخواه ايران که نفرت عميقي 
از حــاکـمــيــت ســي سـالــه جـمــهــوري             
اسالمي دارند و تا سرنگوني آن  عليه 
اين سياستها هستند و بر ضد آن مـي      

نبايد مردم فـکـر کـنـنـد کـه             .  ايستند
مذاکره احزاب مـربـوط بـه خـودشـان             

زيرا مذاکره آنـهـا در رابـطـه بـا            .  است
پوشيدن لباس و يا بـه چـه زبـانـي در                
اردوگاهشان در پشـت مـرزهـا حـرف            

دارند بر سـر مـبـارزه و          .   بزنند نيست 
زندگي مردم در کـردسـتـان مـعـاملـه             
ميکنند بدون اينکه مردم از آن خبري  
داشته باشند، بدون اينکه مردم بدانند 
اينها دارند چـکـار مـيـکـنـنـد بـا چـه                  

مـذاکـره بـر      .   کساني مذاکره کرده انـد    
سـر چـه مســائـلـي بـوده اسـت و چــه                   

. سـيـاسـتـي را در پـيـش گـرفـتـه انـد                    
مذاکره مخقـيـانـه بـا رژيـم اسـالمـي               
توطئه بر عـلـيـه مـبـارزات مـردم در               
کردستان است و بايد از طـرف مـردم          

 . محکوم شود
ما صريحا اين نوع  توطئه گـري      

را بر عليه مردم کـردسـتـان مـحـکـوم             
ميکنيم وهيچ مذاکره و سازشي بـيـن     
ــردســتــان و جــمــهــوري                 مــردم در ک

فقط با رفـتـن     . اسالمي مطرح نيست 
و سرنگوني جمهوري اسـالمـي مـردم       
ميتوانند به اجراي مطالباتشان اميـد   

مردم سالهاي سال براي .   داشته باشند 
سرنـگـون کـردن جـمـهـوري اسـالمـي               

 .تالش کرده اند و کوتاه نميايند
  

حـرکــت حــزب    :   مــحــمــودييــدي   
دمکرات کردستـان ايـران و سـازمـان            
زحمتکشان در رابـطـه بـا مـذاکـره بـا               
ــف               ــه وظــائ ــهــوري اســالمــي چ جــم
جديدي براي  ما و فعالـيـن در داخـل            

 ؟بوجود مياورد
ايـن نـوع     :   محمد آسـنـگـران     

مـذاکـرات بـه هـيــچ نــتـيــجـه اي                
جريانات ناسيوناليستي  .   نميرسد

و فدرالـيـسـت چـي کـرد بـدنـبـال                  
تالش بي فايده اي هستـنـد و آب         

ــکــوبــنــد            مــردم  .   در هــاون مــي
کردستان هيچ نوع حسـابـي بـراي         
اين سياستها باز نميکند و قطعـا        
اينها افشا ميشوند و بـيـشـتـر از          

بـنـابـرايـن     .   قبل بي آبروميـشـونـد     
وظيفه ما و تمام آزاديخواهان اين    
است که اين سياسـتـهـا را افشـا،            
محکوم  و رسـوا کـنـيـم و اجـازه               
ندهيم بر سر مبارزه مردم معامله 
کنند و همزمان  مبارزه خـود بـر            
عليـه جـمـهـوري اسـالمـي را بـا                

 .*قدرت ادامه دهيم

 . . . مصاحبه تلويزيوني  ايسكرا با                                  ۱از صفحه          

     www.wpiran.org: سايت حزب
      www.rowzane.com: سايت روزنه  

    www.anternasional.com:نشريه انترناسيونال    
        www.newchannel.tv: سايت کانال جديد 
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مــتــن کــامــل ايــن مصــاحــبــه در                 
 چـاپ شـده       ٤٥٩ايسـکـرای شـمـاره         

اين گفتگو در باره چهارشـنـبـه    .   است
ــه مــذاکــره حــزب                 ــع ســوری و شــاي
دمکرات و سازمان زحمـتـکـشـان بـا          
جمهوری اسـالمـي اسـت کـه بـخـش              
مــربــوط بــه مــذاکــره بــا جــمــهــوری            
اسالمی را برای چاپ مجدد انتخاب   

 انترناسيونال . کرده ايم

اسالمي مورد تنفر بي انتهـاي مـردم          
نـزديـکـي بـا       .   ايران قـرار خـواهـد داد         

جمهوري اسالمي معنائي بجز دوري       
ما هـمـيـشـه بـر          .    از مردم ايران ندارد 

اين حقيقت تاکيد کرده ايم که مبـارزه        
با تروريسم اسالمي تنها تحت پـرچـم         
چپ، سکواليسم و آزاديخواهي و برابر 

. طلبي کـمـونـيـسـتـي مـمـکـن اسـت                 
هميشه بر اين تاکيد کرده ايـم کـه هـر            

نيروي سياسي که واقعا براي انسانيت   
و آزادي ميجنگد نه حق دارد از فـرط      
ضديت با آمريکا به دفاع از نيروهـاي      
اسالمي برسد و نه مجاز است بخاطر     
ضديت با جمهوري اسالمي از کـمـپ          
دموکراسي بازار آزاد  و سـنـاريـوهـاي         
رژيم چنجي نـوع آمـريـکـائـي سـر در               

مـردم آزاديـخـواه و مـتـمـدن             .    بياورد
جهان تنها ميتوانند عليه هر دو ايـن         

ــد          ــاشــن ــطــب ب ــا        .     دو ق ســازش و ي
کشمکش ميان اين دو قطـب، بـا هـر             
درجه از شدت و ضـعـف، تـمـامـا در                
مقابل صف آزاديخواهان دنيا و جهان    

چشـم انـداز     .   متمـدن قـرار مـيـگـيـرد          
انقالب در ايرا ن و جـنـبـش انـقـالبـي                
مردم ايران در صف مقـدم  اعـتـراض            
مردم دنيا عليه تروريسـم اسـالمـي و          
عليه دولتهاي ارتـجـاعـي در سـراسـر             

 .*جهان است

 ستون اول                                        ٣از صفحه          

 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن . اساس سوسياليسم انسان است


