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   بمناسبت  مرگ  دکتر محمود گودرزی                       
  
  

  !کارترين ياران خود را از دست داد  جنبش آزاديخواهی ايران ، يکی از دلسوزترين و پر
فکری مبارز و ترقيخواه نويسنده ، روزنامه نگار و روشن  )  2005 -  1933(  محمود گودرزی  

بود که منظما مقاالت سياسی مفيد و پرباری برای جرايد فارسی زبان امريکای شمالی تهيه                              
  .مقاله و ترجمه فراهم کرده بوداو تنها برای نشريه شهروند حدود هزار . ميکرد 

  ميالدی در آلمان مشغول تحصيل بود ، به عنوان يک                60آقای گودرزی زمانی که در سالهای           
دانشجوی چپ و روزنامه نگار جوان به همراه ديگر دوستان دانشجويش اقدام به پايه ريزی                           
فدراسيون دانشجويان ايرانی در آلمان نمود که بعدها اين تشکل نقش مهمی در ايجاد                                              

او سالها بعد به    .   دانشجويان و محصلين ايرانی در خارج کشور داشته است              جهانی کنفدراسيون
  . تحقيق و فعاليت خود در دفاع از آرمان آزادی و عدالت اجتماعی ادامه داد امريکا آمد و به

 سال همکاری خود با نشريه شهروند ، با تسلطی که بر                         15دکتر محمود گودرزی در طول            
ت و ترجمه های ارزشمند ي      ز تاريخ ايران و جهان داشت ، مقاال        زبانهای آلمانی و انگليسی و ني      

 )چاپ امريکا   "  (  نيشن  "   او به خصوص از نشريه مترقی و معتبر            ترجمه های .  را خلق نمود    
  .سهم به سزايی در ارتقای آگاهی ايرانيان از سياستهای امپرياليسم امريکا داشته است 

او ضمن مخالفت با جنگ ، تجاوز ، نئو ليبراليسم اقتصادی ، نئو محافظه کاری ، جهانی سازی                       
يستی  و بويژه سياستهای امريکا ، در زمينه مسايل ايران نيز روشنفکری پيگير و مبارز                  امپريال

 او بر افکار مذهبی ، افشای سلطنت طلبان ، نقد اپوزيسيون پرو خاتمی و پروژه                   نظمنقد م .  بود  
های ناظر بر اصالح رژيم اسالمی و دفاع قاطع او از جنبش های مردمی کشورمان برای دستيابی    

کراسی و عدالت اجتماعی  ، جايگاه شايسته ای در ادبيات سياسی ترقيخواهانه ايرانيان                       به دم 
چپ بود با اين همه از افشای آن بخش از سوسيال       او يک سوسيال دمکرات      .تبعيدی داشته است    

دمکراتهای اروپايی که دست در دست امريکا ، به تحکيم امپراتوری آن کمک کردند و در همه                        
و ليبراليستی را در ضديت با منافع زحمتکشان بمورد اجرا گذاشتند نيز غافل                          جا طرحهای نئ    

عزيز گودرزی  .  متاسفانه بيماری سرطان ، اين انسان سريف و انديشمند را از ما گرفت                   .  نماند
او از خانواده و     .  حتی در وصيتنامه خود نيز درس مثبتی به همه عاشقان آزادی و رهايی داد                      

که بجای برپايی مراسمهای يادبود ، مخارج آنرا صرف ايجاد بنيادی کنند                دوستان خود خواست     
  . که وظيفه آن ياری رسانی به خانواده های زندانيان سياسی و روزنامه نگاران دربند ايران باشد

سازمان ما از صميم قلب ، مرگ اين عزيز را به خانواده ، بستگان ، دوستان و همکاران او                                
  .را در غم آنها شريک ميداندتسليت ميگويد و خود 

  
  دوه و احترام ن  با ا                                 

  )راه کارگر (   سازمان کارگران انقالبی ايران           
  

   2005 آوريل 8                                         
  


