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کارگر راه برگی تک  
         پنج سال گذشت اما پرونده دادخواهی 

   !همچنان باز است        
محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، دو نويسنده ، دو عضو کانون 
نويسندگان ايران، دو منتقد اجتماعي و مبارز آزاديخواه، بدست 

پنج سال از . آدمخواران حکومت اسالمي افتاده و در خفا جان باختند
  .و مبارز و انديشمند چپ ايران ميگذردکشتن اين د

 می گذرد که آدمکشان واليت ، 77پنج سال از جنايت هولناک پائيز 
، محمد "خاکستری پوش و سرخ پوش"بدستور عالی جنابان 

مختاري و محمد جعفر پوينده، پروانه اسکندري وداريوش فروهر، 
اهيم حميد حاجي زاده و فرزند خردسالش کارون، احمد تقضلي و ابر

 و بسيار ي ديگر از دگر ر حسينی، مجيد شريف  غفا زال زاده، 
انديشان و مخالفان حکومت اسالمي را در خيابان و کوچه و خانه 
. هاي تيمی و زندانهاي سري، پس از شکنجه های وحشتناک کشتند
ن و آنگه براي مخفي نگه داشتن اين جنايات و مسببين و عاملي

آمرين اين جنايات، روشنايي افکنان به تاريک خانه اشباح ، وکالی 
مدافع خانواده هاي قربانيان اين قتلها را به زندان انداختند و با 
سازمان دادن دستگاه سرکوب و سانسور و اختناق و تقِتش عقايد، 
دهها روزنامه و نشريه و هفته نامه را توقيف و محبوس، و تا 

بريدند و قلم شکستند تا حقيقت اين جنايات آشکار توانستند زبان 
  .نشود

اّما عليرغم همه اين اقدامات، مردم ايران و جهان ميدانند که آمرين 
. و عاملين اين جنايات و فتوا دهندگان اين جنايات چه کسانی هستند

همه ميدانند که اين جنايات همه از دستگاه رهبري و قضايي 
آنان که اينگونه آشکارا از منابر . دحکومت اسالمي رهبري مي شو

و مساجد و صدا و سيما و رسانه هايشان فتوای مرگ و قصاص و 
شکنجه و سانسور صادر مي کنند و آشکارا قربانيان حکومت 
اسالمي را در مالء عام بدار مي افکنند؛ روشن است که در خفا و 

  .دزندانهاي علني و مخفي حکومتي با مخالفان اسالمي چه می کنن
برگزاري يادمان جان باختگان راه آزادی و برابري، محمد مختاري 
و محمد جعفر پوينده، براي مردم ايران فرصتي است که بار ديگر 
. دادخواست خانواده هاي قربانيان قتلهای سياسی را تکرار کنند

دادخواستي براي محاکمه علني و آمرين اين جنايات در تمام 
ما در همه . ي اسالمي بر مردم ايرانسالهاي حاکميت سياه جمهور

جا، در ايران و در سراسر کشورها، با اعالم اين دادخواهي ، ياد 
 جانباختگان راه آزادي را گرامي  ميداريم و همه آزاديخواهان  و

  . بشر دوستان را به پشتيباني از اين دادخواهي فرا می خوانيم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ریگ، فرصت دي  ده دسامبر         
    ! ايران   مردم برای دادخواهی       

  
 سال است که ماشين جنايت 25

و آدم کشي حکومت اسالمي 
  . در ايران در کار است

 سال است که شب و روز 25
 عمومي در خيابان ها و مجامع

مشغول حلق آويز کردن مردم 
 سال است که دست 25.ايرانند

قرون وسطايي و پا مي برند و چشم در مي آورند و حکومتي 
 25. رسمًا مدافع شکنجه و مجازاتهاي وحشيانه قصاص است

سال است که کمونيست ها، بهائيان، کردها، ترکمنها، عربها و 
فعالين دانشجويي و کارگري و نيروهاي مخالف و دگر انديش 

  2  بقيه در ص      .را به زندان مي افکنند و مي کشند
  
.  

   خشونت عليه زنان    
   آزاده ارفع             

  سه در صفحه   

  
  
  
  
  
  

    !مخالف اصالحات می شوند خود  ،وقتی اصالح طلبان
 

                          تقی روزبه
           

  
گرچه ظاهرا جبهه مشارکت اعالم داشته است که تصميم نهائی در مورد 
انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسالمی را در يک کنگره فوق العاده 

ه و جبهه اما کيست که نداند اين صرفا يک ژست تشريفاتی بود. خواهد گرفت
مشارکت از مدت ها قبل ستاد انتخاباتی خود را تشکيل داده و  تمام تالش 
  خود را برای حضور فعال در اين انتخابات و اقناع و  آماده سازی نيروهای 

  4  بقيه در صفحه                                           
  

                         رکنان  مبارزه کارگران و کا     2ه               در صفح!جنايت رژيم در سراوان بلوچستان 
 !  د ادامه دار همچنانپتروشيمي                      

  6    در صفحه          علی دماوندی    

          
   
خبار آکسيونها و فعاليتها به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ، ا

  !سالگرد قتلهای زنجيره ای و روز دانشجو  در خارج از ايران 
  8   در صفحه                                 

  
  7 در ص !  حرکت اعتراضی کارگران کارخانه نختاب تبريز 
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2ه
  ادامه از صفحه يک 
  .......ده دسامبر ، فرصت ديگری                 

  
 سال است که رسمًا عليه اقليتهاي مذهبي، بهائيان، 25

مسيحيان، يهوديان، زرتشتيان و مسلمانان سني تبعيض هاي  
 سال است که برابري حقوقي زنان و 25. قانوني روا مي دارند

 سال است نمايندگان خدا بر دهها 25. مردان را نفي مي کنند
يون ايراني حکم ميرانند و آنانرا از تمام حقوق اساسی ميل

  .دمکراتيکشان محروم کرده اند
در اين شرايط است که مردم ايران به استقبال ده دسامبر ، 

روزي که مردم جهان با . روز جهاني حقوق بشر مي روند
نگاهي انساني به حقوق و جايگاه و موقعيت انسان در 

 روزي که حقوق دمکراتيک .کشورهاي مختلف نگاه مي کند
هر فرد براي زيستن ، انتخاب کردن و انتخاب شدن محترم 

روزي که مردم جهان، حکومت ها را از . شمرده مي شود
زاويه انسان و حقوق انساني آن به قضاوت مي نشينند و 
حکومت ها را از جايگاه خدايي و شاهي به زير مي کشند، تا 

روزي که منافع . خشندحقوق جهانشمول انسان را رسميت ب
انسان، نه از زاويه منافع ديپلماتيک و اقتصادي، بلکه از زاويه 

  .حقوق جهانشمول بشري قابل اندازه گيري است
. ده دسامبر فرصتي است دو باره براي دادخواهي مردم ايران

 ساله در کردستان، ترکمن صحرا، 25دادخواهي قتل عامهاي 
، قتلهاي 67 تا 60 در سال ، کشتار زندانيان... خوزستان و

زنجيره اي، توقيف روزنامه ها و نشريات و مجالت، اخراج 
صدها هزار کارگر و معلم و کارمند دگرانديش از محيطهاي 
کار و محروم کردن آنان از حق کار، بستن دانشگاهها و 
تضفيه هزاران دانشجو تحت عنوان انقالب فرهنگي، تبعيض 

مذهبي و ملي، تحميل مذهب رسمي عليه زنان و اقليتهاي 
حکومتي بر دهها ميليون مردم ايران و اجبار به پوشيدن 

  .....حجاب اسالمي و تحميل ستم جنسي بر زنان و
به اين ليست دادخواهي بسيار مي توان افزود تا جهان شاهد آن 

  .باشد که چه بر مردم ايران گذشته و مي گذرد
دم ايران را از سازمان ما ، بار ديگر دادخواهي خود و مر

مردم جهان و سازمانهاي بين المللي طرفدار حقوق انساني 
تکرار مي کند و مصمم است که در کنار مردم ايران، براي 
سرنگون کردن حکومت ضد بشري جمهوري اسالمي اقدام 
کند و بر اين باور است که تا اين رژيم ارتجاعي به حياتش 

بعيض و تحقير، ادامه ميدهد، ماشين جنايت و آدم کشي، ت
  .قصاص و کشتار و شکنجه در ايران ادامه خواهد داشت

 ساله اين 25تاريخ : راه وسطي در اين ميان وجود ندارد
  .حکومت، اين حقيقت را مانند آفتاب آشکار کرده است

  !  حکومت نظامي در سراوان 
  

گزارشات انتشار يافته از سراوان حاکيست که بدنبال اعتراض وسيع مرد
 نفر از مردم بيدفاع اي15ين شهر عليه نيروهاي انتظامي رژيم، حداقل ا

بدنبال اي. شهر کشته و تعداد زيادي از مردم زخمي و مجروح شده اند
کشتار بيرحمانه، سپاه پاسداران و ارتش و نيروهاي انتظامي در شه

  .مستقر شده و حکومت نظامي عمًال بر قرار شده است
از آنجا آغاز شد که مأموران انتظامي در يکي اشورش مردم سراوان 

خيابانهای اين شهر به يک جوان موتور سوار ايست مي دهند؛ جوا
موتور سوار که فاقد گواهينامه موتور سواري بوده، از ترس مأموران، ب

مأموران انتظام. اين فرمان بي توجهي مي کند و به راه خود ادامه ميدهد
جوان موتور سوا. ود کار وي را به رگبار می بندندرژيم نيز بامسلسل خ

از اين مهلکه جان سالم به در مي برد؛ اما دو نفر از مردم، مورد اصاب
مأموران انتظامي رژيم ، نيز ب. گلوله ها قرار مي گيرند و جان مي سپارند

بي  اعتنايي و بي توجهي نسبت به عابرين جان باخته، سوار وسيله نقلي
  .ي شوند و به تعقيب جوان موتور سوار مي پردازندخود م

بعد از مدت کوتاهي تعقيب ، مأموران موفق مي شوند که با استفاده ا
وسيله نقليه خود، موتور سوار جوان را دستگير کنند؛ آنان در پي گرفت
موتور سوار، با سالحهاي خود به جان او افتاده و با ضرب و شت

مي  که شاهد ايمرد. وچ را به قتل مي رسانندبيرحمانه اي ، جوان بل
 مأموران حکومت اسالمي مي شوند، شروع به اعترابيرحمي و جنايت 

به ماموران حکومتي مي کنند و بدين ترتيب درگيري بين مأموران سرکو
  .و مردم خشمگين از جنايت آغاز مي شود

قضايي رژيم موردر اين درگيريها، بسياري از مراکز اداری و انتظامي و 
حمله مردم قرار مي گيرد و شهر سراسر اعتراض و فرياد عليه حکوم

دادگاه، فرمانداري، شهرداري و ديگ. جانيان و  جنايتکاران مي شود
ادارات دولتي از حمله در امان نمي مانند و خسارات زيادی به آنها وار

ارستان مورگفته مي شود که گروهي از مردم در حوالي بيم. مي شود
حمله نيروهاي سرکوب قرار مي گيرند و درگيري ساعتها در اين شه

  .ادامه مي يابد
 حاکيست که در اي2000گزارشات انتشار يافته توسط سايت بلوچ 

 نفر بلوچ جان باخته و دهها تن ديگر مجرو15درگيريهاي گسترده حداقل 
  .الم شده استحال هفت نفر از مجروحين بسيار وخيم اع. شده اند

 اين گزارشات اضافه مي کند که دو نفر از مأموران انتظامي رژيم نيز د
از حوالی عصر ديروز، با وارد شدن واحدها. اين درگيريها کشته شده اند

جديد سپاه پاسداران و ارتش به شهر، کنترل شهر سراوان بدست نيروها
  .عالم شده استنظامي افتاده است و در شهر عمًال حکومت نظامي ا

 راه کارگر کشتار مردم بيدفاع سراوان ر-سازمان کارگران انقالبي ايران
بشدت محکوم مي کند و از همه محافل بين المللي دفاع از حقوق بشر 
سازمانهاي مترقي و پيشرو انتظار دارد که تمام تالش خود را برا

لقهاي ساکمحکوميت رژيم اسالمي و براي رساندن صداي حق طلبانه خ
ايران، براي حق تعيين سرنوشت خود و پايان دادن به سلطه جابرانه اقليت

  .نژاد پرست و جنايتکار بر کشور ما به انجام رسانند
  
  

   راه کارگر- سازمان کارگران انقالبي ايران      
2003مبر  دسا5                                                                          
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 ه زنان يخشونت عل

 آزاده ارفع                                    
  

ستهاى ينين نشست فمي در نخست1981خ ين بار در تاري  براى اول
ا،  يتخت آلمبيب  آه در بوگوتا، پايكارائ ر ين و جزايكاى التيآمر

ه يعل زه با خشونت  نوامبر را روز جهانى مبار25برگزار شد روز 
ادآور مبارزات سه خواهر مبارز ين روز يا. زنان اعالم آردند

لو سرسختانه مبارزه يكتاتورى ترئيه ديعل كن بود آه يجمهورى دومن
جان خود را از  م يمان رژي بدست دژخ1960آرده و باالخره در سال 

ن سه خواهر به خاطر مبارزات و مقاومتشان به يا. دست دادند
شه بعنوان سمبل يملقب گشته و هم"  نشدنى  فراموش ه هاى پروان"

ن بوده ي التیکاي زنان مبارز امریمبارزه براى آسب آزادى ، الگو
 نوامبر 25ن حقوق زن،  روز ي فعال1991دهسال بعد، در سال .   اند

. ه زنان انتخاب نمودنديبا خشونت عل را بعنوان روز مبارزه 
كن يدومن ندگان جمهورى يشنهاد نماي پز بعد ازيسازمان ملل متحد ن

ن روز را به ي  خود ا54\134 در قطعنامه 1999 دسامبر سال 17در
 .ه زنان نامگذارى نموديمبارزه با خشونت عل نام روز جهانى 

ه زنان امرى خصوصى يگر خشونت علي   در چند سال گذشته آه د
ه گشوده انى در جامعه چهريآن به عر رات مخرب يتلقى نشده و تاث

معضل  ن ياى براى پاسخ به ا ن المللى گستردهياست ، تالشهاى ب
  ضيون حذف همه اشكال تبعيآنوانس.شود بزرگ اجتماعى انجام مى

ت زنان در ياست آه براى بهبودى وضع ى يكى از گامهايه زنان يعل
 30شدن حدود  اما متاسفانه بعد از سپرى . جهان برداشته شده است

 آشور 48" اسالمى "  آشور56ون  از ين آنوانسين ايسال از تدو
" بلكه رسما" قط عمالرفته و نه فيرا نپذ ون ين آنوانسيقطعنامه ا

حكومت . دارند ه زنان قرار يت از اعمال خشونت عليدر جبهه حما
 ني ا رشي است آه از پذيیكى از آشورهايز يجمهورى اسالمى ن

. اسالم اعالم آرده استر با شرع يزده و آن را مغا قطعنامه سرباز 
ن الملل مرآز يدفتر امور ب ر ين دخت موالوردى مديرا خانم شهياخ

: داشت  لنا  اظهار يى با خبرنگار ايامور مشارآت زنان در گفت و گو
كى از اعضاى شوراى فرهنگى زنان جامعه يدر بحثى آه با " 

اق به دى براى الحيم آه اميديجه رسين نتيا م به يالزهرا در قم داشت
آگاهى نسبى زنان به ." ستيه زنان ني عل ضيون رفع تبعيآنوانس

رات مخربى آه حاصل يحقوق از دست رفته خود، آشكار شدن تاث
 بى  دا ضد زن حكومت اسالمى است، گسترشين شديو قوان استها يس

ران و باالخره يدر جامعه ا ه زنان يرحمانه خشونت عل سابقه و بى 
مانند  جمهورى اسالمى   مستبدى  م يحتى رژالمللى،  ن?فشارهاى ب

روز " ناچار ز  بهيآنها ن. نى ساخته استيرا وادار به عقب نش
آنند با   مى فته و تالشريرا پذ" ه زنانيبا خشونت عل مبارزه 

د جنسى جمهورى يآپارتا شات چهره يك سلسله نمايبرگزارى 

غى دارند مخفيفًا مصرف تبلشاتى آه صري نما اسالمى را در پس
  ن   رابطهیدر ا .   سازند

 فرماندارى تهران  به اصطالح مراسم روز جهانى مبارزه ب
خانم زهرا نژاد بهرام مشاو. را برگزار نمود ه زنان يخشونت عل

 نو اعالم آرد آه اسي فرماندار تهران در امور زنان در روزنامه 
ران گرامى داشتيوز جهانى در ان رين بار ايامسال براى نخست"

 تهران د7شهردارى منطقه : " ديوى در ادامه مى گو." مىشود 
ك سانين منطقه ينماهاى ايو س ن روز در تمام فرهنگسراها يا
ادام وى ".  مىدهد شينما" ه زنانيخشونت عل"لم با عنوان يف

 آه زنانيكى از برنامه هاى روز جهانى نفى خشونت علي:"مىدهد
لها فرستادياست آه براى تمامى موبا امى ي آذر ماه است پ4

... "و است ه زنان يام نفى هر گونه خشونت علين پيمىشود آه ا
شنهاير دولتى زنان پيح است آه سازمانهاى غيالزم به توض

 دولتى شد ،را داده بودند ولى آنها به درستى ن مراسم يبرگزارى ا
يهمكارى خود را با ا  قرار داده و  عتراضن مراسم را مورد  ايا

ز تالير دولتى نيگروهى از سازمانهاى غ.   شات قطع آردندينما
دانشگاه علوم پزشك راپزشكى ينارى در دانشكده پيآردند تا سم

ه زناي آذر، در رابطه با مبارزه با خشونت عل11بهشتى در روز 
گزارى مراسم ، از طراما دو روز مانده به بر.نديبرگزار نما 

ى دانشگاه علوم پزشكى  آيدانشجو شوراى نظارت بر تشكل هاى 
مربوطه بدون آورد نار ين مراسم را داده بود، سميخود مجوز ا

 . ل مشخصى ملغى اعالم شديدل
اى از روشنگرى  م جمهورى اسالمى از هر حرآتى آه نشانه يرژ

 مىآند تا آن را در نطف شآگاهى باشد به شدت هراسناك بوده و تال
 د ه خشونت و تالشيبهم زدن مراسم مستقل زنان عل. سازد خفه 

 زنان د جنبش.   بازتاب مى دهد ت را ين واقعيدولتى آردن آن هم
ه زنان يه  خشونت عليداخل آشور در طرح روز جهانى عل

 ب تشيمى آه موجودين مراسم توسط رژيدولتى آردن ا مخالفت با 
ست آه ميشكى ن. بوده است د جنسى قرار دارد موفق يه آپارتاياپ

ها ا زود تشكلير ين ابتكار دي از ا م آه پسيرى قرار داريدر مس
ا روز جهانى زنان ريه خشونت و يمستقل زنان روز جهانى عل 

يخشونت عل.كسب مجوز برگزار آنند از به يو بدون ن" خود راسا
شرفت زنان جامعه مي رشد و تعالى و پزنان مانع جدى در برابر

ه هر زن و مرد آگاه بيف اوليكى از وظايبا آن  بوده و مبارزه 
 .حقوق زن و مسائل اجتماعى مىباشد

ن رويهاى زنان در داخل آشور براى طرح ا به ابتكار تشكل د ي با
يادى ستم جنسى و نيهاى بن هياز پا كى يه يت در مبارزه عليپراهم
مراسم ر ن يم اسالمى از ايرى براى عدم سوءاستفاده رژايهوش
ها تي زنان در آشورمان آرزوى موفق ك گفته و براى جنبشيتبر
  .شتر نموديب
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4ه
     تقی روزبه        مه از صفحه يک
   

قتی اصال
 

  
بکارگرفته " ی رأیآشتی دادن مردم با صندوق ها"حامی خود و 

بابهره جوئی از فشارهای بين . ت بعنوان بخشی از 
القی که در حال فرورفتن در 
بهه مزبور حتی در سودای به عقب راندن بقول خود آن اقليت  آن اس
ه 
س 
فه نجات آن، که درکنگره اخير تحت عنوان تأکيد و صراحت دادن به 

مبانی ه

درانتخابات هفتم،استقالل و تماميت 
ی دهد با نزديک ). سخنان مزروعی(ارضی 

ترشدن

رفته شوند، بيشتوجيهات و سفسطه هايی که هرچه بيشتر بکارگ
معلوم 

  . مردم با صندوق های رأی آشتی کنند
 علت عدم مشارکت و نارضايت می طلبد تا

مردم  قهرخانوادگی و فقدان آگاهی نسبت به موانع موجود منتس
ا. کرد

عل
نيافتن 

  !. ست خواهيم خورد

سعی می کند سه دوزه بازی کند، يعن
يک پاي

  

ادا

و  !ح طلبان ، خود مخالف اصالحات ميشوند 
  

اندام نظام حاکم، اس
المللی و بقصد نجات جمهوری اسالمی از بات

ت، ج
گرفته و مصادره کردافراطی است که نظام اسالمی را ار درون به گروگان 

بی ترديد اين احساس هم پيوندی با نظام جمهوری اسالمی و احسا. ت اس
وظي

تی از آن يادشده است، با شکل گيری صف آرائی شفاف و روشن 
و هرچه که اين . نيستاکثريت عظيم مردم در برابر نظام حاکم بی ارتباط 

صف آرائی مستقل تر و نيرومندتر می شود، هسته اصلی اصالح طلبان 
اصرار بر شرکت . احساس هم پيوندی بيشتری با کليت نظام پيدامی کند

درانتخابات هفتم مجلس شورای اسالمی برغم وقوف به رويکردمنفی 
. ی استمردم، خود نمونه گويايی از اين احساس رو به تزايد هم پيوند

 در يکی از شماره های اخير - ارگان عملی جبهه مشارکت-سرمقاله ياس نو
خود می نويسد که درميان اصالح طلبان شقوق شرکت يا عدم شرکت اساسا 
منتفی بوده و بحث ها و مشاجرات حداکثر حول شرکت فعال و شرکت غير 

  . فعال دور می زند
  کابوس تحريم انتخابات

  
ه کرد که آن چه برای اين جريان بصورت بااين همه بايد اضاف

کابوسی درآمده، خطر تکرار تحريم انتخابات شوراها و صفير کشيده ای 
است که ممکن است از سوی مردم بصورت وی و کليت نظام نواخته شود 

پديده ای که در شرايط کنونی می . و انزوا و فروپاشی آن را شتاب بخشد
بزعم اصالح طلبان پی آمد چنين . ندتواند پژواک جهانی نيرومندی پيداک

قهر "

وي

و رويگردانی سراسری "ملی
کشور را مورد تهديد قرار م

چه بيشتر به زمان برگزاری انتخابات، جبهه مشارکت و مؤتلفان  هر
م روی گردانی مردم، چاره ای وی خود را در وضعيتی می يابند که عليرغ

جز گزينه شرکت در انتخابات باهمه ريسکش و عليرغم آن که بسياری آن 
و بهمين منظور اکنون . را به منزله نوعی انتحار سياسی می دانند، ندارد

مدتی است که کاربدستان اين حزب با تشکيل جلسات مشترکی با 
 سياسی هم سو، تمامی دانشجويان،زنان، روزنامه نگاران و برخی فعاالن

يعنی مشارکت (تالش خود را بکارگرفته اند تا آنان را به شرکت در انتخابات
ترغيب کرده و از تکرار ) هرچه بيشتر در انتحار سياسی جبهه مشارکت

  .وضعيت شوکه کننده انتخابات شوراهای اسالمی جلوگيری بعمل آورند
د مرده را زنده همان طور که سعيد حجاريان گفته است آن ها باي
باعتراف خود . کننده و اين البته کاری است که ازعهده پيامبران برمی آيد

. آنان، تنها يک معجزه می تواند مردم را به پای صندوق های رأی بکشاند
دوپينگ سياسی، پهن کردن بساط . بنابراين در انتظار معجزه نشسته اند

ای کشاندن الاقل درصدی بر"اوراد و ياوه های سحر آميز"مارگيری، بافتن
از مردم به پای صندوق های رأی، درعين اميد بستن به کرامات و گشاده 
دستی شورای نگهبان برای عبور دادن پاره ای از کانديداهای آنان از تور 
ی، نظارت استصوابی، دخيل بستن به گشايشی از قبل فشارهای بين الملل

وی بخش هايی از  مردم، از س" قهر و امتناع گرائی"کنارگذاشته شدن 
ازجمله مواردی هستند که آن ها برای وقوع معجزه به آن ها دخيل بسته 

  .اند

در ميان عوامل فوق بويژه تالش آن ها برای يافتن و سرهم بند
کردن داليلی برای توجيه ضرورت شرکت در انتخابات براستی مضحک

و اين البت.  می گذاردآميز بوده و ميان تهی بودن منطق آن ها را به تماشا
قبل ار هرچيز نشان دهنده آنست که تغذيه از بند ناف استبداد و ارتجاع
تاچه حد می تواند فضايل انسانی را سترون ساخته و  آن ها را ب
موجوداتی سفسطه گر،توجيه کننده صرف،کوته بين، حقير و احمق مبد

ت. کند
می شود که هدفی جز تداوم بهره گيری از رانت قدرت، حفظ موقعي
و امتيازات کنونی و يافتن جائی برای آويزان کردن شب کاله فاخر خو

  . ندارد
  ياوه پراکنی ها  

  
بهزاد نبوی که مجبور می شود برای ايراد يک سخنرانی مذهبی

چند ماشين پرايد ورود و خروج حود رسياسی درقم با استتار در ميان 
مخفی سازد، می گويد اگر دراين چندماه باقی مانده نشان دهيم که به هد
هايمان پای بنديم و مانع و اشکال در جای ديگر است و نه در اصال

می توان اميدواربود کهطلبان، 
 براستی کودنی زيادی

را به
صالح طلبان پس از شوک انتخابات شوراها، اين سئوال آزار دهند
را در برابر خود قرار دادند که چرا مردم به تحريم انتخاباتی که به قول خو

بشمار می رفت " ابات جمهوری اسالمیآزادترين انتخ"اصالح طلبان از 
بدور از نظارت استصوابی شورای نگهبان هم برگزار می شد مبادر

بی ترديد . اما تاکنون نتوانسته اند پاسخ روشنی برای آن بيابند. کردند
بلکه گير آصلی آنست ک. پاسخ، در غامض بودن اين سؤال نيست

ه منشأ آن رويکرد قبل از هر چيز ريشه داگر اصالح طلبان اعتراف کنندک
عبورمردم از کليت نظام دارد و نه صرفا در اعتراض به رفتار اين يا آ
جناح،در آن صورت مبنای وجودی خود را از دست داده و  بايد فاتح

خود را بخوانند و دکان خويش ر" راهبردها و تاکتيک های"تمامی 
  . تخطئه نمايند

م واره در لحظات بحرانی سعی می کند، باانکابهزاد نبوی که ه
واقعيت و حذف صورت مسأله، به روحيه تراپی پرداخته و در نق
پدربزرگان محافظه کار ظاهرشود، در فراز ديگری از سخنانش می گويد ب

بزع! دوستان اصالح طلب می گويم که عدم مشارکت مردم را تبليغ نکنند
ن خارج از کشور متحدا فضايی ايجاد کردنوی محافظه کاران و اپوزيسيو

که خود ماهم متقاعد شديم که اوال در انتخابات شرکت نکنيم و دوم
درانتخابات شک

اين که خود وی و شماری ازنزديک ترين ياران وی مدام تکرار م
و باين ترتي(کنندکه در انتظار معجزه ای برای مشارکت مردم بسرمی برند

مگر در شرايط وقوع معجزه-اعالم می دارند که اميدی به مشارکت مردم
نشان می دهد که حتی خود اين حضرات نيز عليرغ) در انتخابات ندارند

نسخه پيچی اين حکيم باشی نمی توانند واقعيت رويکرد مردم را انکا
  .کنند

شمس الواعظين که هم واره 
ش را در بساط رفسنجانی به نهد و پای دومش را درميان اصال
طلبان دولتی و درعين حال از طريق پای سومش سعی نمايد که از مواه
حيثيتی جايگاه غير دولتی بودن هم بهره گيرد، دراين وانفسای انزوای رو
افزون اصالح طلبان راهی آسان برای جمع آوری بدنه اجتماعی پراکنده 

  اسالم دمکراتيک و"او با تمسک به فضای مجازی . گريزان يافته است

  
           5                                                    بقيه در صفحه 
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5ه
  .....  وقتی اصالح طلبان    4ادامه از صفحه 
  

که درپی جايزه نوبل و مواضع اخ" سير دمکراتيک از اسالم يرا  تف
فته جبهه مشارکت در کنگره پنجم ساخته و پرداخته شده است،  صراح

به 
برنامه 

ر بانجام آن  يافته و
  !است معرفی می کند

او برای رقيق . ت است بی قيد و شرط در انتخابا
نشان د

ب گرد آشکار نسبت به نظرات قبلی 
خود، 

   

ری و لو آنک
ت در انتخابا
ن است و راه را برا

  کنيم چه کنيم؟ بهمين دليل می گويد اگر شرکت ن. الب باز می کند

چه د
شعارها"سخنان گفته هايشان، آشکارا شروع به تخطئه هرنوع 

انح

اصال و ابدا نبايد به آ
نزديک

 

ت يا
ا ابزارسياسی و پرداخته و آن ر" اسالم اجتماعی"وضع واژه نوظهور 

ای مناسبی برای جمع آوری مجدد نيروهای پراکنده   شکل گيری صف مستقل دموکراسی         جامعه مدنی 
 جبهه مشارکت را نيز به عنوان تنها تشکيالتی که قاد

مضحک تر از آن،ياوه هايی است که محسن کديور بعنوان يک 
او که زمانی . انده استروحانی و نظريه پرداز اصالح طلب بر زبان ر

خواهان استعفای خاتمی از قدرت شده بود اکنون کاسه داغ تر از آش شده 
و می گويد حتی اگر شروط حداقل هم برای شرکت در انتخابات حاصل 

باين . نشود، اصالح طلبان نبايد از شرکت در قدرت و انتخابات طفره بروند
ترتيب شعار او شرکت

ادن غلظت ابتذال سياسی که دچارش شده است، يک نقشه و تقسيم 
کار ماکياوليستی و بغايت فرصت طلبانه ای را ارائه می دهد که مطابق آن 
بخشی از اصالح طلبان در قدرت شرکت می کنند و بخشی ديگر در ساخت 

باين ترتيب هم از جامعه مدنی و اصالح زيرساخت ها مشغول می شوند و 
بخوانيد (يعنی هم بدنه اجتماعی را دارند.  و هم از آخورتوبره می خورند
از اين رو درسخنان مشعشعانه . و هم دستی در قدرت دارند) کنترل می کنند

ای می گويد که نبايد از اصالح طلبان انتظار واحدی داشت و برهمين اساس 
حزب مشارکت بايد کماکان در چارچوب قدرت فعال باشد و خردمندانه ترين 

او در عين حال با وقوف کامل به رانت . آن شرکت در انتخابات استکار 
ناشی از پيوند با قدرت، می گويد هيچ حزبی بدون شرکت در انتخابات و 

گرچه حزب ! شرکت درقدرت توان ادامه حيات و امکان بقاء نخواهد داشت
همان گونه که محسن آرمين در -مشارکت و مجاهدين انقالب اسالمی

 حاضر نيست به تنهائی و بدون -به سخنان او ابراز داشتواکنش سريع 
شرکاء سياسی خود به ته چاهی که ريسمانش دست جناح حاکم است 
برود،اما اين به معنای بی اعتنائی به انديشه محسن کديور توسط پايور 

نعيمی پورمديرمسئول ياس نو و رئيس -ديگری از جبهه مشارکت
 می گويدکه ساختار نظام بسيار دولتی او.  نيست-فراکسيون جبهه مشارکت

. تر از آنست که کسی بدون انتصاب به حاکميت بتواند کاری از پيش ببرد
مطابق اين بافته معلوم می شود که در کشور ما شکل مؤثر مبارزه با 
استبداد و برقراری مردم ساالری، ار خالل به آغوش گرفتن استبداد و از 

  !طريق حضور در حاکميت می گذرد
تب اسالم "دامنه هذيان پراکنی های بر آمده از اپيدمی 

،از محدوده حلقه فوق فراتر رفته و به دايره کسانی چون "دمکراتيک
خرده "علوی تبار که تا گذشته ای نه چندان دور تالش می کرد با ارائه 

نقش لوالی اتصال بين اصالح طلبان حکومتی و بيرون حکومتی " گفتمانی
ان درون کشور با برون کشور را بازی کند، نيز سرايت و نيز اصالح طلب

چنان که وی در يک عق.کرده است
مصوبات کنگره اخير جبهه مشارکت را راهبردی بسيار راه گشا و 
قابل تأمل در فضای فعلی کشور دانسته و از مشارکت و مجاهدين انقالب 

ی اصالح طلبان پيشرو سخن به ميان آورده اسالمی بعنوان هسته اصل
من بدنبال : نبوغ تاکتيکی او دراين جمله طالئی به اوج خود می رسد. است

  !.جمهوری اسالمی منهای واليت فقيه هستم
جمهوری اسالمی با يا بدون واليت فقيه ارزانی وی و هم نظرانش 

رده گفتمان اما بايد گفت که رويکرد تازه او چيزی جز بيان شکست خ.باد
وی دربستر روند دوقطبی شدن جامعه حول نفی نظام کنونی از يک سو و 
مبارزه برای برقراری يک نظام دمکراتيک و مردم ساالر از سوی ديگر 

 يابی قطب مستقل دمکراسی می کند و اين خود حکايت از روند بلوغ. نيست
  

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

  
 جه نيروهای مردد و سرگردان اگر که بدان نه پيوندند،راهیک

  . فرورفتن در باتالقی که جمهوری اسالمی بدان سو رهسپار است ندارند
   

  کابوس انقالب و تالش برای منجمد کردن روند       
   

مدافعان نظام حاکم  و ارجمله اصالح طلبان کنونی گرچه خود سوا
الب و مسخ آن به قدرت رسيده ا ند،اما درست بهمين دليبرموج  انق

بزرگترين دشمن انقالب بوده و مروج اصالحات ميلی مت
بهزادنبوی می گويد عدم شرک. هفتاد سال طول بکشد هستند

به معنی شکست حرکت اصالحی درچهارچوب قانو
انق

  
اصالح طلبان اکنون با زبانی بيش ار هميشه صريح تر نه فقط د

ظاهرا به بهانه نفی خشونت،اما در واقع بخاطر ترس ا-برابر انقالب 
 ايستاده اند، بلکه حتی بطو-مطرح شدن خواست های بزرگ و راديکال

راه انقالبه دليل آن که می تواند گشاينده " اصالحات "رسمی در برابر 
بهمين دليل چه درکنگره اخير خود و . باشد، نيز سنگر گرفته اند

 و
نظير تغيير و يا حتی اصالح قانون اساسی، تغيير ساختا" رافی

نمود... نهادهای انتصابی، رفراندوم،خروج از حاکميت، تحريم انتخابات و
جا. دغدغه حفظ نظام اکنون مهم ترين شعار آن ها را تشکيل می دهد. اند

  :کالم را دراين زمينه جالئی پور بيان داشته است
او می گويد درکشور ما به عنوان يک کشور جهان سومی اصال

 که البته برپايه شواهد و قرائ-بزعم وی. قانون اساسی يعنی انقالب
فت که نظر بحث شده و اجماعی اکثر سردمدارامتعددی می توان دريا

در قانون اساسی ما تعارضات زيادی وجو-جبهه مشارکت بشمار می رود
بنابراي! دارد که ايجاد تغيير و اصالحات در آن پيامدهای سنگينی دارد

برای آنکه بمب جمهوری اسالمی منفجر نشود، 
وش های تغيير قانون اساسی را انقالب، توسل بجالئی پور ر.  شد

نيروهای خارجی و سازوکار خود قانون اساسی ذکر می کندکه  توسل ب
هرکدام از اين روش ها مخاطره آميز بوده و مستلزم هزينه های سنگي

بنابراين اکنون بهترين شعار اصالحی آنست که اصالحات ب. است
ش مهمی از واقعيت سياسی اکنوشعار اصالحات مرد، بخ! اصالحات

جامعه ايران را تشکيل می دهد، بطوری که حتی اصالح طلبان نيز ناچارن
اين که گفته می شود کنگره اخير جبه. بشيوه خود بدان اذعان نمايند

مشارکت درعين حال تالشی بود برای جمع کردن پرونده دوم خرداد،حر
طلبان را، منجمد کردن راه سوماکنون مهم ترين هدف اصالح .پرتی نيست

که می تواند در بحبوحه تحريم انتخاباتی حضور شگرف خود را بطو
غافلگيرانه اعالم کند، يعنی مقابله با شکل گيری يک صف مستقل 
. گسترده مدافع جمهوری و دمکراسی و عدالت اجتماعی تشکيل می دهد

پا بحرانی است که آنااين در لحظات کنونی بهترين خدمت به نظام سرتا 
  .کمر به انجام آن بسته اند
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                          مبارزه کارگران و کارکنان 
   

         
 صنايع پتروشيمی 

فضاي اعتراض و .  اراک، اصفهان، آبادان و خارک می گذرد
 صنعت نفت اينک بار ديگر 

به بخش خصوصي 

م آبانماه کارکنان پتروشيمی اراک دست از کار کشيده 

م که به همرايماشين نيست"عار اينکه 

هان لغو رسمي تصميم مديريت صناي
ان 

ران به اين عقب نشينی راضي نشدند و خواهان لغو رسم

اين در حال. ه را پيگيري کند

 کارکنا

 
  !  پتروشيمي ادامه دارد         

  
    علی دماوندی                 

                                                              
بيش از يکماه از آغاز مبارزات دليرانه کارکنان

         

 کردند که خواهاکارگران اعالم. چندين تجمع اعتراضي بر پا کردند
لغو تصميم مديريت صنايع پتروشيمی هستند و تهديد کردندکه اگ
به خواسته هايشان رسيدگی نشود، جاده اصلی کنار پتروشيمی ر

آنان با ش. خواهند بست

در
مباارزه در ميان کارکنان اين صنايع و

ارزه انعکاس وسيعی در ميان کارگران شدت گرفته است و اين مب
  .ايران داشته است

اعالم خصوصي کردن واحدهاي پتروشيمي توسط رئيس شرکت 
پتروشيمی ايران و اعالم سلب مسئوليت شرکت پتروشيمی از خود 
در قبال کارگران و کارکنان اين صنايع موجي از اعتراض و خشم را 

کارگران . خته استدر ميان کارکنان واحدهاي خصوصي شده برانگي
زدن به تظاهرات، تحصن، اجتماع در آمفي تاتر اين صنايع با دست 

و محل کارخانه و اشکال اعتراض ديگر به مخالفت ومقابله با اقدام 
  .حکومت اسالمي برخواسته اند

خصوصي کردن صنايع پتروشيمی، در راستاي سياست عمومي 
ت نفت است؛ دولت اسالمي در جهت باصطالح اصالح ساختار صنع

از آنزمان تا کنون، مقامات .  به اجرا در آمده است77که از سال 
حکومتي ، در تالش اخراج و بيکار سازي بيش از چهل هزار نفر 

اين سياست . شيمی کشور هستنداز کارکنان صنايع نفت و پترو
عالوه بر زيانها و آسيب های فراوان اجتماعي که باعث اخراج و 

 ميليون کارگر صنايع کشور شده، 2بي بيش از بيکاری و خانه خرا
باعث تخريب زير ساخت هاي اقتصادي کشور و حراج وتاراج 

حراجی در خدمت اقليتی بسيار ناچيز از . ثروت ملي ايران شده است
روحانيون و آقا زاده ها و سرمايه داران وابسته به دستگاه 

  .حکومتي
 پتروشيمی ايران در بي دليل نيست که اينک مبارزه کارکنان صنايع

آبادان، اراک، اصفهان و خارک، به مبارزه ای بسيار حساس و مهم 
  .در زنجيره مبارزات طبقه کارگر ايران تبديل شده است

مبارزه اي که مي بايست سياست ضد انساني حکومت اسالمي را در 
ج منابع ملي کشور، سياست اخراج و باز خريد کارگران حراج وتارا

 ايران و سياست تحميل هزينه بحران بر دوش و مزد بگيران
مبارزه کارگران و . ميليونها کارگر و مزد بگير کشور در هم شکند

کارگران و کارکنان صنايع پتروشيمی، سر مشقي است براي همه 
مزد بگيران ايران و نمونه اي است براي تکرار آن در تمام کشور؛ 

رگران و مزدبگيران از نمونه اي که بايد باهماهنگي و اتحاد همه کا
آن آموخت و به تکرار روزانه آن پرداخت تا اين رژيم ضد کارگري 

  .و سياستهاي ضد مردمي اش رادر هم شکست
به اين ترتيب مروری مي کنيم بر اعتراضاتي که کارگران 
پتروشيمي براي در هم شکستن سياست خصوصي سازي آغاز 

  .کرده اند
 عامل شرکت ملی صنايع نامه غالمرضا نعمت زاده مدير -

پتروشيمی، مبني بر واگذاري صنايع پتروشيمی 

انتشار يافت و در بورس سهام صنايع پتروشيمی اراک، اصفهان 
  .خارک به فروش رسيد

 روز پنج-

  "کارخانه فروخته شويم
  .چهره ضد انساني سياست خصوصي سازي را آشکار کردند

دو روز بعد، روز هفتم آبانماه مهندس بخشيان معاون ادار -
پتروشيمی جمهوري اسالمي به اراک رفت تا کارگران را از ادام
اّم. اعتراض باز دارد و آنان را به بازگشت به کار راضي کند

کارگران پتروشيمی خوا
ران پتروشيمی اصفهدر همين روز کارگ. پتروشيمی شدند

خارک نيز به کارگران اراکي پيوستند و اعتراض جنبه سراسري ت
  .بخود گرفت

 در دهم آبانماه کارگران پتروشيمي اصفهان با دست زدن ب-
 ساعت به مسئوالن فرصت دادن48اعتصاب و تجمع در کارخانه، 
شيمدر همين روز کارگران پترو. تا به خواستهای آنان پاسخ دهد

اراک نيز اعتصاب کردند و در سالن آمفي تاتر اين شرکت تجم
  .کردند

 روز سه شنبه سازمان پتروشيمي دست به عقب نشينی آشکار-
در مقابل کارگران زد و بخشيان طي نامه اي اعالم کرد که کارکنا
پتروشيمي به بخش خصوصي منتقل نخواهند شد و کارگران برا

دو يا ادامه خدمت در وزارت نفت مجاز هستندانتقال ، يا باز خري
اّما کارگ

، تصميم دولتی مبنی بر انتقال کارکنان به بخش خصوصي و عد
  .مسئوليت شرکت پتروشيمی شدند

روز چهارشنبه يکی از نمايندگان مجلس اسالمي در جمع کارگرا-
وشيمی اصفهان حاضر شد واعالم کرد که وزير نفو کارکنان پتر

و معاون او قرارداد استخدامي بين کارکنان وزارت نفت را يکطرف
نقض کرده اند و اين غير قانوني است و قول داد که از طري

مکاتبه مجلس و وزارت نفت، مسئل
نفره در آمفي تاتر ايبود که کارگران اراکي نيز با تجمعي صدها 

شرکت، بار ديگر بر خواست خود مبنی بر ماندن در شرکت نفت 
استخدام آن تأکيد کرده و خواهان لغو تصميم دولت اسالمي شدند

  .کارگران تأکيد کردند که به مبارزه خود ادامه خواهند داد
 هفته بعد ، بار ديگر کارگران در اصفهان و اراک و خارک دس-

عليرغم پاسخ مديريت شرکت در اراک ، کارگرا. صاب زدندبه اعت
راضي نشده و در اعتراض به پيشنهاد مدير عامل پتروشيمی اراک

 ماهه به کارکنان پتروشيمی خصوصي شده ارا4مبني بر مهلت 
براي انتقال به ديگر شرکتهای دولتي پتروشيمی ،

 نماينده کارکنا20. دندپتروشيمی دست به انتخاب نمايندگان خود ز
قرار شد که با مقامات حکومتي در تهران. شرکت پتروشيمی اراک

  .خواستهاي کارگران را طرح نمايد
 آبانماه هزاران کارگر صنايع پتروشيمی28 آبانماه و 26 روزهای -

   7                                     بقيه در صفحه 
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  ......ران پتروشيمی ارزه کارگ   مب       6ادامه از صفحه 

ر اراک، اصف
شان دادن تصميم قاطعانه خود بر ادامه مبارزه، به سمت درب ورودي 
ض اعالم 

 آبانماه هئيتي از سوي 30روز 

       

   
 و فوري پرداختزي و براي  

کارخانهسيصد           برا"  تبريزفيروزاننختاب "  کارگر بجان 

ي تجمع د
 اتومبيل در برابر کارخانه، خواهاالستيکبرابر فرمانداري و با آتش زدن 

  2003 دسامبر 3                                              

  

  هان و خارک دست به اعتصاب و تجمع زدند و برای
! متحد شويددستمزدهابي قيد و شرط   

      
  
 د
 ن

کارخانه راه پيمايي کردند و قرار هفته بعد را برای ادامه اعترا
کر  .دند

کارگران پتروشيمی آبادان جهت پيگيري  -
 وزارت نفت در تهران اعزام شدند؛ تا

تجمچندمين روز متوالي در اداره کار و امور اجتماعي آذربايجان شرقي 
  .شدند نشده خود کرده و خواهان دريافت يکسال حقوق ومزايای پرداخت

 فيروزان، طي هفته هاي گذشته با برپاينختاب کارخانه کارگران 
 
 

خواستهای کارکنان اين صنايع به
اعتراض کارگران اين شرکت را مبني بر سلب مسئوليت وزارت نفت در

فرداي همين روز گروهي از نمايندگان . قبال کارگران و کارکنان اعالم کنند
روشيمی آبادان، اصفهان، خارک و اراک به کارگران و کارکنان شرکتهاي پت

مجلس اسالمي رفتند و با تأکيد بر خواستها و مطالبات کارگران اعالم کردند 
که خواهان رسيدگی فوري به خواستهايشان هستند و به وزير کشور و 
نمايندگان مجلس اسالمي اولتيماتوم دادند که در صورت عدم پاسخ مثبت به 

  . اعتصابي سراسري و متحدانه خواهند زدخواست کارگران، دست به
روز سوم آذر ماه کارگران پتروشيمی اراک، بار ديگر در سالن آمفی تاتر 
تجمع کردند و نسبت به بي تفاوتي مسئولين حکومتي اعتراض کردند و 

 روز اعتصاب غذا خواهند کرد و روز سه سهاعالم کردند که از روز شنبه 
  . تاتر شرکت تجمع خواهند کردشنبه، باز ديگر در سالن آمفی

به اين ترتيب از روز شنبه اعتصاب غذای کارکنان پتروشيمی اراک برگزار 
ظهر روز دو شنبه، بيش از هزار نفر از کارکنان پتروشيمی اراک با . شد

حضور در رستوران اين مجتمع در اعتراض به بي توجهي به خواستهاي 
فت، از گرفتن غذا خود داری خود از سوي مديريت پتروشيمی و وزاارت ن

  .کرده و غذای پتروشيمی را به بهزيستی اراک فرستادند
کارکنان پتروشيمی با کوبيدن ظروف خالی به ميز، اعتراض خود را ادامه 

 به کارکنان هشدار ود که از سوي نيروهاي امنيتی رژيم ،گفته ميش. دادند
 خود داري کنند و داده شده بود که از استفاده از شيوه های ديگر اعتراض

  .اعتراضات خود را به اعتصاب غذا منحصر کنند
کارکنان پتروشيمی اراک به دنبال اعالم اعتصاب غذا  به مدت سه روز در 
رستوران مجتمع، روحيه بسيار بااليي پيدا کرده اند و اکثريت باالتفاق 
کارکنان در اعتصاب شرکت کرده اند، آنان با شرکت در تجمع روز سه 

خصوِص سازي : ، بار ديگر خواست کارگران ايران را فرياد زده اندشنبه
موقوف، اخراج کارگران ممنوع، حق کاربراي همه، افزايش دستمزدها 
متناسب با تورم، حق تشکل مستقل، حق اعتصاب، بيمه بيکاري مکفي 

  .براي همه کارگران و افراد آماده بکار
روشيمی ادامه دارد و اين به اين ترتيب مبارزه کارگران و کارکنان پت

مبارزه به سر مشقي براي همه کارگران و مزدبگيران ايران تبديل مي 
تامبارزه اي هماهنگ ، متحد و سراسري را عليه حکومت اسالمي و . شود

سرمايه داران به پيش برند وسياست هاي ضد کارگري و ضد انساني آنان 
ي ترديد نمي توان حق بدون در هم شکستن اين سياست ب. را در هم شکنند
تن يک زندگي انساني و با رفاه را براي فرزندان و خانواده ش کار و حق دا
براي در هم شکستن اين . در کشور ما تأمين نمودهاي کارگري 

سياست ، کارکنان صنايع پتروشيمي و ديگر صنايع کشور را ياري 
              .کنيم
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 خصوصي ساعليه  

آمده 

  .بودندپاسخگويي مسئوالن حکومتی شده 
 تبريز، بخاطر سياست خصوصي سازي صنايع بفيروزان نختاب کارخانه 

 به عهد79 از سال کارخانهمديريت . وصي واگذار شده استبخش خص
 کارخانهدارانهادي نيک خواه و طباطبايي است که اين دو از طرف سهام 

سياس. که بانک ملی و بانک صنعت و معدن مي باشند، تعيين شده اند
 نف70 تعديل نيروي انساني و تعديل ساختار، باعث شده است که باصطالح
 نفر ديگر از کارگران173 قانون کار باز نشسته شده و طبق ،ن از کارگرا

اّما اجراي اي.  بيمه بيکاری قرار گيرنداختياردر قالب طرح نوسازي در 
ی کارگران همراه است؛ باعبراطرح که بسيار کند و با مشکالت بسيار 

  .استبالتکليفي بسياری از کارگران شده 
يريت کارخانه دريافت کرده است؛ اّم که مدهنگفتي وامهای عليرغم 

 کارخانه و حقوق معوقهايمديريت کارخانه، بجاي پرداخت بدهي 
ی به نامجديدکارگران، اقدام به سرمايه گذاري در ثبت و تاسيس کارخانه 

رفتکرده و با اين اقدام وام های دريافتي عمًال از دست " نيک بافت آذر
 در ايران اسالمي، که از طريصنايع خصوصي سازي سياست .است

و يژه به روحانيون و آقازاده ها و تجار وابسترانتهاي  و امتيازات   حکومتي
 واليت و مديران فاسد کارخانه های دولتي صورت مي گيرددستگاهبه 

 صاحبان جديد کارخانه ها و اخراج کارگرابرايشانس باد آورده اي 
 را نصيب هزاران خانوادگرسنگي شانسي که فقره و تنگدستي و. ميدهد

 به ارمغاکارخانهکارگري و سودهاي سريع ميليوني برای صاحبان جديد 
اينک تنها کارگرا.  انساني را در هم شکستضد اين سياست بايد .مي آورد

 ، فقر و تنگدستي گرسنگينختاب فيروزان تبريز نيستند که در معرض 
 سيمانشکر،رگر صنايع نساجي، قند و بيکاري اند؛ بيش از دو ميليون کا

ماشين سازي ، صنعت نفت و پتروشيمي از اين سياست صدمه ديده و آسي
براي در هم شکستن اين سياست بيکار سازي .  ديده اندفراوانهای 

 کارگران شاغل و بيکار، کارگران زن پيوندخصوصي سازي راهي جز 
 تشکل هاي مستقل اايجاد ايجاد تشکل هاي محلي کارگري،. مرد نيست

 ايران کارگريدولت و ارگانهاي حکومتي و مداخله تمام اعضاي خانواده 
 کارگران شاغل و کارگران بيکار، کارگران دت هماهنگ کردن مبارزا

 کارگران تمام صنايع و تمام مزدبگيران ايران که داخراج،معرض 
  . اساسي استضرورتيمعرض اين سياست هستند؛ 

، همه کارگران ايران را عليه سياست خصوصي سازيها، عليما  انسازم 
يکار سازيها و برای ممنوعيت اخراج کارگران، براي پرداخت فوري و بب

 دستمزد کارگران، افزايش دستمزدها متناسب با تورموقيد و شرط حقوق 
 وافراد آماده بکار کشور و حبيکارانبيمه بيکاری مکفي براي همه 

  . دعوت مي کندايرانب و تشکل مستقل کارگران و مزدبگيران اعتصا
 مطالبات سراسري کارگران و هماهنگ کردپرچم بر افراشتن با تنها

  !شکست هم  در مي توان اين سياست ضد انساني را  ،مبارزات
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هصفح    1382  آذر16   کشنبهي                                    )راه کارگر(نامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايرانروز  
8
  
                 

                     آکسيونها و فعاليتها در خارج از کشور           

  ريس 
)  فرانسه ( ايران  دفاع از زندانيان سياسی و عقيده تی در 

ندانيان سياسی ز جهانی حقوق بشر و نيز دفاع از دانشجويان و تمامی ز
  .کرده بودند 

    خانم ژاله وفا -) همسر زنده ياد محمد مختاری ( 

  ر

 از کميسيون (مری ووسيم 

  

روی ماهواره با مشخصات 
 :ر برنامه پخش می کند

 
 

Freq.12597   GH

Hannel  :GBTS  Feed ½
l 

 
شما ميتوانيد برنامه های هر روز

ی اينترنازطريق شبکه جهان
  :ددهي

                                                                                      
شش (راديو برابری هر شب ساعت هشت و نيم بوقت ايران 

بر ) عصر بوقت اروپای غربی
  
پا

به دعوت انجمن
 در ميدان اودئون 21 تا 19 دسامبر از ساعت 6تظاهراتی در روز شنبه 

سازماندهندگان اين حرکت ، اهداف اصلی آکسيون . پاريس برگزار شد 
مذکور را برگزاری روز دانشجو ، سالگرد قتلهای سياسی زنجيره ای و 

رو
ايران اعالم 

  فرانکفورت 
ماينس و ( کميته دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسی 

از ساعت هفت عصر،  دسامبر 12قصد دارد در روز جمعه )  فرانکفورت 
 مين سالگرد روز جهانی حقوق بشر ، پنجمين 55مراسمی را به مناسبت 

 آذر روز دانشجو ، در 16 و پنجاهمين سالروز سالگرد قتلهای زنجيره ای
سخنرانان اصلی اين همايش عبارتند . شهر فرانکفورت آلمان برگزار کند 

ختاری  خانم مريم م:  از 
از مجامع اسالمی ايرانيان و عضو تحريريه نشريه انقالب اسالمی در ( 

و آقای کاظم )  ما  از کادرهای سازمان(  تقی روزبه  آقای–) تبعيد 
  )عضو کانون نويسنده گان ايران ( کردوانی 
  اسلو

کميته اتحاد عمل برای دمکراسی در ايران ، جنبش : به دعوت مشترک 
 نروژ ، سازمان انقالبی زحمتکشان –همبستگی برای آزادی و دمکراسی 

از منفردين سياسی و ، حزب توده و شماری ) کومه له ( کردستان 
تشکلهای ايرانی  ديگر ، قرار است همزمان با روز جهانی حقوق بشر ، 

   .آکسيونی در روز ده دسامبر در اسلو برگزار شود
ونکوو

 دسامبر در 13به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ، مراسمی در روز شنبه 
اتحاد عمل کميته : ونکوور کانادا برپا ميشود که ابتکار سازماندهی آنرا 

سازمان ما ، اتحاد فدائيان خلق و حزب : متشکل از ( برای دمکراسی 
، سازمان ايرانيان غرب کانادا و جمعی از )  دمکرات کردستان ايران 

( در اين مراسم موريس کاپيتورن . فعالين سياسی مستقل ، بعهده دارند 
خانم )  سازمان ملل در امور ايران  نماينده اسبق

عضو کانون نويسندگان ايران ( فريده خردمند ) حقوق بشر استان بی سی 
فعالين اجتماعی شهر سخنرانی خواهند نمود و يک گروه و تنی چند از ) 

  .موزيک کانادايی و يک گروه رقص کردی به هنرنمايی خواهند پرداخت 
  شيکاگو
عين حقوق بشردر مداف"  يک کميته اقدام مشترک و موقت بنام به دعوت

 دسامبر از ساعت يک 14قرار است در روز يکشنبه "  شيکاگو –ايران 
) حومه شيکاگو ( بعدازظهر مراسمی در سالن کتابخانه عمومی اسکوکی 

برگزار شود که در آن چهار نفر از فعالين سياسی ، حقوق بشر را از زاويه 
ورد بحث و قوق دانشجويان و غيره محقوق کارگران ، حقوق زنان ، ح

بررسی قرار  . خواهند داد 
----------------------------------------------------------------------  

  
مشايه مراسمهای فوق ، قرار است در برخی ديگر از شهرهای محل * 

سکونت ايرانيان خارج از کشور برگزار شود ، که از ميان آنها ميتوان به 
    .اره کرد  اشبرلين و  تورنتوشهرهای
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