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کارگر راه برگی تک  
  به مناسبت سالگرد انقالب بهمن    
  
  !و استبداد  سال تباهی 25   
 

چرا . بيست و پنج سال پيش مردم ايران سلطنت را به زير کشيدند
که می خواستند آزاد باشند و بر سرنوشت خود حاکم، اّما آن 

حکومتی که از . حکومت استبدادی چنين مجالی به آنها نمی داد
نه آن هم راه چندانی به تصميم گيری نخست وزير و وزيران کابي

. های اصلی سياسی نداشتند، روشن است که با مردم چه می کرد
مردمی که مجبور بودند بار سنگين بحران اقتصادی سرمايه داری 
. نوپای ايران در سالهای آخر حکومت پهلوی را هم به دوش کشند

معيت، بحرانی که در آن سالهای آخر در کنار فربه شدن بخشی از ج
. به وسيع ترين بخش مزد و حقوق بگير جامعه فشار می آورد

جمعيت انبوه دهقانان خانه خراب را به حاشيه شهر ها به ويژه 
 .تهران کشانده و در جلبی آباد ها تلنبار کرده بود

   2 بقيه در صفحه                                                         
  
  !!است روزی، هنوز ناقص   اين پي          

  
؟  !  آيا انقالب مردم آنرا تکميل خواهد نمود      

  آرش کمانگر                        
 

  
" دانه درشت های" با پا فشاری شورای نگهبان برای درو کردن

 نماینده فعلی 120طيف اصالح طلب، واستعفای اجباری بيش از 
ون وزارتخانه و مجلس و تهدید به استعفای دهها وزیر،معا

تردیدی باقی نمی ماند که کشور ما وارد فاز سياسی .... استاندار
بسياری از تحليل گران سياسی، اگر چه ابهامی در . جدیدی شده است

مورد تالش شورای نگهبان برای جلوگيری از تجربه انتخابات 
مجلس ششم نداشتند، اما در عين حال فکر نمی کردند که جناح 

نشستن "و یا اتخاذ  تاکتيک " سيم آخر" ژیم با زدن به محافظه کار ر
بطور قطعی قصد جاروب کردن جناح " بر شاخه و بریدن ُبن 

   3     بقيه در صفحه                    .اصالح طلب را داشته باشند
  

ويیشکاف حکومتی و نقش جنبش دانشج  
 

   تقی روزبه
 

ر موقعيت های بازشدن شکاف های درونی رژیم های استبدادی د
بحرانی هم واره فرصت های مناسبی را فراهم می سازند که 
مطالبات اجتماعی و اقتصادی انباشته شده در اعماق راهی برای 
ابراز وجود خود یافته وبا ورود به عرصه سياسی و اجتماعی به 

این فرمول طالئی که زمان اقدامات و . نقش آفرینی به پردازند
می است که باالئی ها نتوانند و پائيئتی ها تغييرات بزرگ به هنگا

نخواهند، بکرات صحت خود را چه در سطح کشور خودمان وچه در 
    6        بقيه در صفحهعرصه تجارب جهانی نشان داده است 

     

          
  

اعالميه جديد سازمان در 
  مورد انتخابات مجلس 

8ص

  
  !تحريم انتخابات آافي نيست بايد به ميدان آمد      

  ارژنگ بامشاد
ر ولي فقيه و درخواست توبه از یك روز پس از تهدیدات آشكا

آسي نمي : "اصالح طلبان متحصن و مستعفي، و تًاآيد بر این آه 
تواند به علت مخالفت با یك روش یا یك پدیده وظایف قانوني خود را 
انجام ندهد و شانه خالي آردن از مسئوليت به شكل استعفا یا به هر 

 شرایطي آه و در"  شكل دیگر خالف قانون و هم حرام شرعي است
آروبي و خاتمي اميدشان به رفع و رجوع اوضاع بود، بيانيه شماره 

   5                  بقيه در صفحه. متحصنين منتشر شد18
  

  !آ قای خاتمی ، تا کی عوامفریبی ؟
  =قسمت دوم  =                  

 7           ص  جمشيد پدرام     

  
  !معدن مس خاتون آباد پای سخن یکی از کارگران مجروح   

  9 در صفحه                             
  
  

  
تجع اعتراضی کارگران   

  شرکت الکتریک رشت
9ص
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   یک دنباله از صفحه
مناسبت سالگرد انقالب بهمن                     ب   
    

و همين بخش های جمعيت، جنبش انقالبی آن سالها را 
حوادث مربوط به اعتراض و سرکوب ساکنان . آغاز کردند

به همان سان که . از یاد نرفتنی است" خارج از محدوده"
اعتصاب نفتگران که کمر دستگاه شاه را شکست فراموش 

اگر مردم ایران برای آزادی و اعمال حاکميت خود .ودنمی ش
و برای یک زندگی انسانی و فارغ از غم نان شب به پا 
خاستند و دستگاه شاهی را در هم شکستند، اما آنچه 
بدست آوردند، استبداد سياه حکومت دینی و وحشيانه تر 

از همان آغاز به قدرت . شدن بهره کشی سرمایه داری بود
متوجه نجات بنيانهای نظام " فقيهان" م تالش  رسيدن ، تما

بيشترین انرژی آنها صرف . بهره کشانه حاکم بر جامعه شد
مبارزه با کسانی می شد که بعد از سرنگونی شاه، سمت 

از . مبارزه را متوجه بنيانهای نظام غير انسانی کرده بودند
یاد نخواهد رفت که اولين کسی که در روزهای بعد از قيام، 

سط عوامل حکومت فقها در خيابانهای تهران کشته شد تو
  .یک کارگر مبارز بود

. فقهای حاکم، این همه را به شيوه معمول پيش نمی بردند
آنها . چرا که بعد از یک انقالب توده ای چنين مجالی نداشتند

از مذهب و دستگاه سازمان یافته مذهب استفاده می 
ز همان محروم ترین کردند تا هواداران خود را که اغلب ا

و مبارزه " مستضعف پناهی"بخشهای جامعه بودند با شعار 
تا . باصطالح ضد امپریاليستی بر سر مخالفان بریزند

دمکراتها و آزادیخواهان واقعی را و آنها که عليه نظام بهره 
  .کش سرمایه داری بودند، سرکوب کنند و از ميدان برانند

 سال گذشته زمينه 25این دوره سياه زندگی مردم ایران در 
دوران " بر طبل " صاحب امتيازان سابق"ای فراهم آورده تا 

سرمایه " فراموشی"آنها فقط بر نيروی . به کوبند" گذشته 
فراموشی نکبت های گذشته ، اگر . گذاری کرده اند

فراموشی هر قدر هم سنگين باشد، باز جای این سوال 
دمکراتيک به باقی است که اگر قرار است یک حکومت 

وجود آید، چرا باید مردم هزینه سنگين یک دستگاه 
تشریقاتی بی خاصيت سلطنتی را متقبل شوند که اساسًا 

که نه . دستگاهی مربوط به دوران ماقبل دمکراسی است
پيش برنده دمکراسی بلکه نماد  و ارگان مناسبات غير 

چرا باید چنين نهادی را از . دمکراتيک زندگی گذشته است
" عالوه بر این جماعت، مجال برای  گور تاریخ بيرون کشيد؟

هم پيدا شده که از بيم بهم " تازه به دوران رسيده ها
خوردن اوضاع و بنيانها و الجرم منافع آنها، ریشه همه 
شرارتها را همان مبارزه پيگرد و قطعی و سازش نکردن با 

. کننداعالم " قانون"استبداد حاکم و راه نرفتن در چارچوب 
با چشم بستن بر همه حقایق تاریخی در ایران و جهان 
مدعی شوند که همه مفاسد استبداد از انقالب است و 

براستی آنها نمی . انقالب جز خشونت و دور باطل نيست
دانند و نمی بينند که دستگاه استبداد خود موجب انقالب 
می شود نه آنکه کس و یا کسانی بتوانند با توطئه و نقشه 

نقالب به راه اندازند؟ اگر به فرض درک مسائل مربوط به ا
مناسبات قدرت تا این حد هم نازل باشد، حال که دستگاه 

را هم تحمل نکرد و بسته بودن هر " خودی ها"والیت حتی 
نو "برای تحول را جار زد، این مدعيان  " راه قانونی" گونه 
ی و مبارزه قانون" اصالحات"کماکان به موعظه " کيسه

 سالی که فقها توانستند قدرت و 25ادامه می دهند؟ این 
حکومت سياه خود را حفظ کنند، جز با سرکوب داخلی و 

اّما با تغيير شرایط داخلی . جنگ خارجی،  ميسر نبوده است
و بين المللی و تغيير نسل جمعيت کشور، دیگر امکان چنين 

حفظ در شرایط تازه، فقها برای . اموری از بين رفته است

خود به خط تسليم و فرمانبرداری از قدرت اصلی جهان 
یعنی دولت آمریکا  رو آورده اند و تالش می کنند تا شاید با 
  . رها شدن از فشار بين المللی، اوضاع کشور راکنترل کنند

شرایط جدید و متحول کنونی که شما در بوجود ! مردم ایران
مبارزه آوردن آن نقش اصلی داشته اید امکان گسترش 

. عليه استبداد حاکم و ساقط کردن آن را فراهم آورده 
حکومت بر خالف همه ادعاها، بسيار ترسان و بحرانی 
است و قادر به کنترل و سرکوب مبارزات در سطح وسيع و 

ما فکر می کنيم متحد شدن بخشهای . سراسری نيست
مختلف جامعه در مبارزه عليه استبداد و برای آزادی کار 

بدون متعهد شدن به برنامه ای مشخص، می . گشا ست
توان در مبارزه عليه استبداد همگام شد و به راه افتادن 

تا دولت از دین و . جنبش سرنگونی و برای آزادی کمک کرد
هر ایدئولوژی جدا شود تا هر شهروند با حقوق برابر در 
همه امور صاحب رای باشد و در شرایط آزادی کامل اعمال 

حکومت ! مردم کارگر و مزد و حقوق بگير .حاکميت کند
اسالمی تنها راه بقا خود را در فراهم کردن هر چه بيشتر 

تا به زعم خود با . شرایط بهره کشی از نيروی کار می داند
ارائه دو مزیت، انرژی ارزان و کار ارزان ، بهشتی برای 
سرمایه جهانی فراهم کند و در سایه آن، پشتيبانی 

اگر آنها . را برای ادامه حکومت کسب کندقدرتهای بزرگ 
روزهای پيروزی خود بعد از قيام بهمن را با کارگر کشی سر 

 امين سال حکومت خود را هم با 25کردند، حاال جشن 
برنامه این حکومت، . کارگر کشی در شهر بابک آغاز کردند

زندگی همه مزد و حقوق بگيران را بيش ازآ ن چه که 
اّما حاکمان کنونی در پيش برد . کردهست وخيم تر خواهد 
بخش مهمی از اپوزیسيون این . این برنامه تنها نيستند

حکومت هم بدنبال همين استراتژی و خصوصی کردن کامل 
اقتصاد و عرضه کارگر ارزان و راه رفتن بنا بر نسخه 

بخش خصوصی انگلی .قدرتهای بزرگ و سرمایه جهانی اند
اسان هوادار آنها فضای رسانه ایران، اقتصاد دانان و کارشن

اگر اینها .  ها را پر کرده و مدام در این باره می گویند 
اختالفی با حکومت اسالمی دارند بر سر ناتوان بودن 
. حکومت برای عميق تر و سریعتر راندن این برنامه است

برای آنها آزادی سياسی  و دمکراسی مسئله اصلی 
 و دمکراسی می این شما هستند که در آزادی. نيست

توانيد در جهت گيریها دخالت کنيد و جلو خانه خرابی خود را 
این شما که سرمایه ای ندارید، بيش از هر کسی ! به گيرید

اّما عالوه بر پيشقدم در ! به آزادی و دمکراسی نياز دارید
مبارزه عليه استبداد، به نظر ما از همين امروز می باید 

 و نيروهایی که از ستم و تباه اردوی کار و همه آن جنبشها
گری برنامه نئوليبرالی رنج می برند گرد آیند و با همایش و 
مبارزه متحد خود وزنه سنگينی در جنبش سراسری مبارزه 
عليه استبداد به وجود آوردند که مانع از بيش برنامه های 
خانه خراب کن سرمایه داری و یکه تازی نئوليبرالی آن 

انقالب مرد، " با شعار 1358 در سال سازمان ما که. شود
تاسيس شد و به ميدان مبارزه برای آزادی " زنده باد انقالب

و سوسياليسم درآمد، حاال بعد از نزدیک به یک ربع قرن، با 
اميد و پایداری بيشتر برای زندگی انسانی و رهائی از 

خود " و رهرو راه مبارزه برای . بربریت تالش می کند 
ای حکومت اسالمی و هر حکومت دیگری بر به ج" حکومتی

  .فراز سر مردم است
  

    سرنگون باد حکومت اسالمی                  
                     زنده باد آزادی و سوسياليسم

  
  )       راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران 
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  ادامه از صفحه یک 
  

  ........این پيروزی هنوز ناقص             
  

لحاظ  سليم" از و هم" عقل داخلی شرایط هم يز
کامل شدن محاصره وضعيت المللی و ين شرایط
سی س جراحی چنين عينيت اسالمی، رژیم

کرد نمی مدلل را خوب. عميقی کار محافظه جناح
حض خردادیها" ورميداند که نظامدر " دو ویژه" ارکان

نفع به چقدر المللی، ين مناسبات نظر نقطه از
است بوده شدن. حکومت عور لخت و اکنون با
روند یعنی احی" حاکميت ج نظام" تک رژیم، شدن
از یک را خود اطمينانحاکم محروم" سوپاپ مهم

و داخلی وسيع فشارهای زیر يست معلوم و کرده
نشودخ سقط   . رجی
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خاص تحليل حال عين در کاران محافظه همه، این با
حکومتی شکاف یک وجود اینکه آن و دارند را خود

دو خرداد از پس ساله شش در طی و76عميق
بی اصلی عامل رژیم، درونی جناحهای دائمی جدال
رو جنبش های رابر اتوانی نظام در و سياسی اتی

بوده تزاید مردم حذف. استبه اکنون با کانون" آنها
به اصطالح" حران درون" و در دشمن ستون پنجم

سالمی آنند کهنظام رویای در ی و بعبار  ميخواهند
متحد یا و گردند باز خرداد دو قبل از دوران سياهتر به
نظام به وفادار نيروهای آخرین کردن به صف و کردن

ب بله مق برای را خود ووالیت فقيه، داخلی دشمنان
کنند آماده به. خارجی خاص توجه با همچنين آنها

کشورهای آزمندیهای اقتصادی از اطالع و چين، تجربه
کنند که می دالل اس داری، سرمایه شرفته
و سی س امتيازات برخی اعطای از طریق ميتوانند
حذف قبال را در آنها سکوت غربی، دول به اقتصادی

از طلبان تراصالح مختنق و سی س قدرت دایره
خریداری کنند جامعه، فضای شدت. شدن واقع در

تماميت اصلی در خارج، راهکار نرمش و داخل عمل در
می محسوب جدید سی س دوره این در خواهان

عليرغم. شود که چين به نمونه اشاره با آنها
و توتاليتر، استبدادی حکومت یک برخورداری از

منا ترین جهانگسترده با تجاری را و سی س _ سبات
غرب پيشرفته وقدرتمند کشورهای دارد، اميدبویژه

نيز آنها دول ين المللی و عمومی که افکار دارند
حاکم و فاشيستی رژیم سرکوبگرانه ماهيت چشم بر
مصروف نيروی را خود ّهم بجای آن، و بر ایران ببندند

مصرف بازار و ارزان م70کار و طبيعی ميليونی نابع
کنند   . سرشار ایران

عراق باتالق در ادن آمریکا اف جمعيت( گير اکثریت که
دهند می شيعيان تشکيل ت) آنرا عملي تداوم يز و

گرای بنياد گروههای دیگر و القاعده شبکه تروریستی

رژی که یی ه کمک و جهان مختلف نقاط در اسالمی
آمری به مورد ميتواند دو در هر بکندایران رژی( کا نفوذ

ا تعدادی حضور عراق، در عی ش اصلی گروههای بر
اهللا لبنا حزب بر رژیم کنترل در ایران، القاعده رهبران
فلسطين اسالمی گروههای برخی ارتباطش با و

تمامي) وغيره جناح های را در تئوریسين تصور این
انجام برخ ميتوانند با که آورده پدید رژیم خواه

آمریکامان دست از را خود گریبان سياسی، ورهای
رژی از پاره ای دیگر همچون و کنند خالص متحدانش
باشند داشته بقاء فرجه سرکوبگر، و های استبدادی
ا یافت که رژیم سناریو، موقعی تحقق خواهد این اما

شود هره مند اسی س   : کمک  سه فاکتور
بی1 یا و انفعال دچار ایران، سياسمردم تفاوتی

ا توده های افول جنبش شاهد به اصطالح شوند و
شویم د-2مستقل يز المللی ين عمومی افکار

کشورمان حاکم بر شدن شرایط تر استبدادی قبال
دولتها سازش بر و بمانند قی خنثی و تفاوت بی
بنگرند به دیده اغماض سالمی جمهوری با 3. خود

آمر ویژه غربی به امتيازادول اتحادیه اروپا، و یکا
رژی خواهان تماميت که و اقتصادی اسی س
آنر دادن امکان یا اند، آنرا داده قول اعطای اسالمی
ها از ژست نظر کردن صرف با و شوند قانع دارند،

حذف برابر در شان، کنونی دوستان" دمکراتيک
اسالمی جمهوری نظام از ارکان شان طلب اصالح

غرولنس مقداری به حداکثر یا و کنند کوت اختيا
نمایند فوق الذکر. بسنده گانه سه فاکتورهای اگر

حق م است، خواهان تماميت طبع باب چنانچه
جشن پيروزی بر پائی از داریم که حق آنگاه شوند،

موعد ورزیمپيش از داری   . خود
هم و ما اسی حقانيت س اثبات که ست تردیدی

قروني رژیم استحاله برعدم امکان که ای روهای آزاده
درون تاکي از رژیم روژه اصالح بست بن و یی وسط
محسو تاریخی و ارزشمند يروزی یک ورزیدند، می
کردن اقداما وسيعتر چه هر برای را فضا و شود می
اصال شانس و نموده تر فراهم مردم مستقالنه

مماشا حاميان و حکومتی طيطلبان در آنها طلب ت
مردم نمودن و گمراه حميق برای را حکومت از خارج

است نموده زدیک نقطه صفر به ای. تقریبًا پرتو در
با هفتم، مجلس انتخابات حریم وسيع دستاورد،

با  اسالمی" نه " دیگر جمهوری به تماميت گفتن
را کشورمان آمده مردم بجان از عزم يان را جها

باستانیسپردن آثار موزه به دینی استبداد بساط
ست ارزشی ن مود این دستاورد کم آگاه خواهد
تما سال شش خواه آزاد سکوالر چپ، روهای
استدال و وشنگری روز و شب و کشيدند زحمت
قریب ب ریت ضمير اک در ساده حقيقت تا این نمودند

یک به شود و نهادینه کشورمان مردم باورپایداراتفاق
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قلب   در ما اسالم"کشور بزرگترین" جهان شاهد
جنبش یک گرفتن گر یعنی خاورميانه رنسانس

است آزادیخواهانه و جنبشی که. سراسری سکوالر
به مدهب بدیل با ازميخواهد افراد، امر خصوصی

و کند جلوگيری جامعه و حکومت بر اندازی آن دست
را تشکل و تجمع بيان، اندیشه، وشرط قيد آزادی بی
جاری در واقعی يک پرا و مردم بر حاکم گفتمان به

کند تبدیل زندگی پروژه اصالح. سبز شکست اّما
شکنانه ساختار راهکار و گفتمان پيروزی طلبی و

چي بر جمهوری اسالمییعنی میدن بساط موقعی
خود ساله کصد بزرگ آرزوی به را ایران مردم تواند
عی، عدالت اجتم دمکراسی آزادی، یعنی استقرار
و حکومت در اصالح طلبان حضور که خالء برساند
درون های شکا و مقطعی درز شدن سته احتماًال

جهت( حکومت مردم سوء استفاده مورد همواره که
است بوده خود جنبش اعتالی نوین) شروی عنصر با

و سياسی اجتماعی، سراسری های جنبش
شود عجين و قرین مردم، و. مستقل فاکتور این

رویای شکست غيبت، صورت در سياسی پارامتر
ئوریک و نی گفتم ظفرنمونی یک در حد استحاله را
جامعه سی س تکامل و انکشاف مانع و ميدهد تقليل

ميگردداز ف دارد، قرار آن که در لحظه به. ازی از این
گریهای افشا تکرار و استحاله بر تابوت کوبيدن بعد،
ایده اصالح رژیم، بودن ماليخوليائی مورد در اکنونی

کند، دوا نمی را دردی است" تحصيل حاصل" دیگر
مرده" وعين زدِن   است" چوب

غم و ّهم سياسی، تمام شرایط حساس این در
متوجه اید ترقيخواه، نهادهای و نيروها و آزادیخواهان
ميدان به یعنی سی ایران س صحنه فاعلی اصلی
هدف با مردم وسيع سراسری جنبشهای آمدن
دادن به ان پ نوین برای انقالبی موقعيت یک تکوین

اسالمی باشد جمهوری نکبت قرن جنبش. ربع
درک و دریافت با خوشبختانه ایندانشجویی، فوری

پر برای را خود گامهای نخستين حساس، شرایط
زِدن بهم برای را خود برداشته وعزم خالء موجود کردن

است کرده جزم خواهان تماميت این. خواب شيرین
مند بهره روشنفکران و شهری جوانان یت حم از عزم

بگيران. است حقوق و جنبش مزد دیگر سوئی در
کارخانجات( زحمتکش  رگران انک معدنچ معلمين،

گرفته....) و ای اوج تازه رفاهی، و مطالبات صنفی با
پيش، هفته دو همين آن هراس از که رژیم در است
معدن ن کارگر اعتراضات با برخورد در کی هولن جنایت

تون آباد خ مهم جنبش) کرمانمس معضل ولی آفرید؛

هنور که این است کنونی شرایط در کارگری
اسی اساسًا  نش" س و ند" اقتصادیده م قی
  است

مطالبا بسياری حتی تحقق امروز، ایران در آنکه حال
جمهور بساط برچيدن امر به يز فاهی و  صنفی
اجتماعی عدالت و دمکراسی و استقرار اسالمی

مردم گره خورده است حکومتی تجرب. خود عالوه
انق جمله از و معاصر انقالبات از بهمنبسياری 7الب

کارگ طبقه قدرتمند حضور و ورود بدون که کرد ثابت
فقرا ستون سياسی، و اجتماعی های جبنش در

شکست نخواهد هم در حاکم ای. نظام اما خود
سراسر نيز و کارگری جنبش شدن سی س پروسه
ت اجتماعی، های جنبش سایر شدن يزه رادیکا و

سازمانيابی گسترش به زیادی گيریحدود و ارتباط
ا توده و مدنی های شکل و نهادها قوام گرفتن يز

دارد شد. بستگی متحد روند، این با همزمان
معين آلترناتيو طرفدار یک اسی س بویژ( روهای

ک و زحمتکشان کارگران حاکميت طرفداران
مبارز از را کراسی تئو با استبداد و مبارزه کسانيکه

نابراب بينندعليه ناپذیر می طبقاتی جدائی ) ریهای
ک پایدار یا های موردی اتحاد عمل همگرایی نيز
سکوالر معتقد ب آزادیخواه، خواهان جمهوری طيف
مرد خود جنبش طریق از جمهوری اسالمی برچيدن

نموده است کسب ی اهميت روز افزو فرامو. ایران،
تالش کا آلترناتيو و عدم خالء کمک بکنيم رای فی

ا بازدارنده عامل تنها مردم، نه سازمانيابی خود
بلکه  عامل موجود، سی س شرایط انکشاف برای
جمهور منزوی و زده حران رژیم بقای ادامه برای

  اسالمی است
می آوردند ک بر ریاد پيشرو، تاکنون هماره يروهای

است: "  تشکيالت و وحدت رنجبران، واکن". چاره
این آما حقق تالش برای وقت موقع، هر بيش از

ا. است را کشورمان توانست نخواهيم آن، دون
دهيم فعلی نجات عيار تمام   حران
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  با ما ارتباط بگيريد          
  

  سر دبير تک برگی 
                                

arash.k@rahekargar.net        
   
    روابط عمومی سازمان

                                   
 netr.public@rahekarga  

   
 49 -40 -6777819       مان   تلفن عمومي ساز
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  دنباله از صفحه یک 
  

  .......  تحريم انتخابات کافی نيست             
  

این بيانيه نمایندگان متحصن مجلس شوراي اسالمي ضمن اعالم در 
خنان خامنه اي ایستادند و پایان تحصن خود با صراحت در مقابل س

با آمال تًاسف ما در انتخابات مجلس هفتم در یكم اسفند ماه : " نوشتند
به علت غيرقانوني بودن، ناعادالنه بودن و آزاد نبودن آن شرآت 
نمي آنيم تا شریك جرمي نشویم آه در پيشگاه خداوند، ملت و تاریخ 

  ". پاسخي براي آن نداریم
 در مقابل سخنان ولي فقيه آه  متحصن موضع گيري اصالح طلبان

مجبور شد از پشت صحنه ي فعاليت هاي تماميت خواهان بيرون 
آمده و چهره ي سازمانگر خود در تمامي ماجراهاي گذشته و حال 
باندهاي مافيایي دستگاه والیت  را علني آند، را باید یك حرآت  مهم 

گر یك شكاف این حرآت از آن رو مهم است آه بيان. ارزیابي آرد
این حرآت . جدي و همه جانبه در ارآان حكومت اسالمي است

. نشاندهنده بحراني است آه سراسر رژیم اسالمي را فرا گرفته است
از یك سو تماميت خواهان در صدد بودند و هستند آه عمًال اصل 
انتخابات، حتي در چهارچوب توافقات جناح هاي حكومتي را به 

 یك دست والیتي به وجود آورند و از سوي آناري گذاشته و حاآميت
دیگر اصالح طلبان در تالش بودند با مقاومت در برابر این روند، 
راه فروپاشي قطعي جمهوري اسالمي را سد آرده و به یك بازگشت 

در هر دو سوي جنگ نيروهاي دروني رژیم، . تاریخي پناه برند
 ماهيت رژیم و تالش براي تاآيد بر برداشت خود از قانون اساسي و

و اآنون آار به جایي رسيده . راه نجات آن در دستور بوده و هست
آه امكان سازش و توافق دو گرایش دروني رژیم با مشكالت جدي 

  . اي روبرو شده است
 به این صراحت رسيده اند آه در " رادیكال"این آه اصالح طلبان

ستادگي آنند، مقابل تهدیدات ولي فقيه و دستگاه سرآوبگرش آشكارا ای
بيش از آن آه بيانگر شجاعت و شهامت آن ها باشد ، نشانگر ضعف 

به دیگر سخن ارزیابي اصالح طلبان . و ناتواني دستگاه والیت است
معترض این است آه دستگاه والیت هم به دليل حضور هوشيارانه 
مردمي آه درآمين نشسته اند و هم به دليل شرایط بين المللي موجود، 

حتي .  قدرت سرآوب به شكل گذشته را از دست داده استتوان و
اگر امروز سپاه پاسداران و یا قوه قضائيه مجري فرمان ولي فقيه 
تمامي متحصنين را دستگير و روانه زندان آند، باز آاري از پيش 

و این ناتواني و ضعف دستگاه والیت، باعث شده . نخواهد برد
در شرف نابودي دیده بودند، اصالح طلبان آه هست و نيست شان را 

به مقاومت دست زده و عمًال و رسمًا در مقابل حكم شرعي و 
حكومتي رهبر رژیم ایستادگي آنند و با این ایستادگي خود شكاف 

  .دروني رژیم را به حفره اي پر نشدني تبدیل سازند
آن چه فضاي سياسي آشور را به چنين سمت و سویي رانده است 

نگراني جناح هاي حكومتي بيش از پيش افزوده است، سكوت و وبر 
 و حالت آمين آرده  هابي اعتنایي مردم به درگيري هاي ميان باالیي

این امري است آه از دید هيچ ناظر سياسي . گي شان بوده است
واقعيت آن است آه در تمامي این . تحوالت ایران دور نمانده است

حنه حاضر بودند و با هوشياري  مدت، مردم به صورت فعال در ص
و درایت تمام از موضع گيري به نفع این و یا آن طرف خودداري 

و این اقدام حساب شده در محاسبات سياسي جاي بسيار . مي آردند

اما حال آه بحران سياسي آشور ابعاد جد. مهمي اشغال آرده بود
ر آخبه خود گرفته است و جناح هاي دروني رژیم، وارد نبرد د

سنگرهاي خود شده و تمامي نيروي رزمي خود را وارد ميدان آ
  اند، آیا مي باید به همان تاآتيك گذشته وفادار بود؟ 

گسترش بحران حكومتي و گستردگي شكاف حكومت گران به ج
. رسيده است آه تداوم تاآتيك تاآنوني نمي تواند مثمر ثمر باشد

آه مي توان  با سازماندهي اقدابه سمت شرایطي مي رویم 
اعتراضي و گسترده و با بهره برداري از ضعف رژیم و پيش آش

اآنون شرای. شعارهاي اثباتي،  بازیگر اصلي تحوالت آشور شد
فراهم آمده آه دانشجویان دانشگاه هاي سراسر آشور مي توانن

ي اساسازماندهي گردهم آیي هاي سياسي، خواست ها وشعارها
اآ. مردم را به پيشاروي صحنه ي تحوالت آشور بياورند

شرایطي فراهم شده آه مي توان با راه اندازي تظاهرات و گر
آیي مردمي از موضوع تحریم انتخابات فراتر رفت و خواهان

حاال دی.  رفراندم سراسري براي تعيين ساختار حكومت شد
ید قانون اساسي رژیم آه قدرت متحریم انتخابات آافي نيست با

  .را به ولي فقيه مي دهد از سر راه حرآت مردم برداشت
این اقدامات و حرآت ها، اقداماتي در دفاع از حرآت اصالح ط

بلكه باید فشار بر آن ها را افزایش داد آه از مو. حكومتي نيست
مي اآنوني خود آه باز هم دفاع از قانون اساسي جمهوري اسال

 آ مردمی دست بردارند و به دنبال حرآت ها و خواست ها
 بازهم تالش خواهند آرد آه مرداصالح طلبان معترض . شوند

نباید شرایطي فر. به دنباله روان سياست هاي خود تبدیل آنند
براي خنثي آردن. آورد آه آن ها در این تالش خود موفق شوند

ه فراتر رفتن از قانون اساسي رژیم اسالمي راتالش ها باید را
پيش گرفت تا آن ها مجبور شوند جایگاه خود در معادالت آتي آ

باید شرایطي فراهم ساخت آه جاي بازي با ال. را روشن سازنند
طرح شعارهاي روشن و اثباتي براي تغيير ساختار حكو. نباشد

ایجاد جمهوري اي آه تضبه نفع و اراده مردم وتالش در راه 
آننده آزادي هاي اساسي ، دموآراسي و حق تعيين سرنوشت م
باشد، مي تواند تمامي طرفداران واقعي حقوق مردم را از دش

در شرایطي آه حرآت هاي توده.  رنگارنگ مردم، تفكيك آند
مردم آغاز شود و گسترش یابد خطر آن آه موج سواراني وارد ش

ه بخواهند بر موج حرآت هاي مردمي سوار شده و مقاصد آ
از این رو تكيه. خود را دنبال آنند افزایش خواهد یافت

سازماندهي توده اي مردم ؛ تالش براي پيوند دادن مباز
دانشجویان سازمان یافته با حرآت هاي مردمي بخش هاي گونا

ن آگاهگري و اطجامعه؛ تالش براي یافتن راه هاي گوناگو
رساني صحيح ؛ تالش براي جلب حمایت نيروهاي مترق
آزادیخواه بين المللي و تالش براي افشا مقاصد دشمنان مردم باید

اآنون در شرایط. صدر وظایف نيروهاي مبارز مردمي باشد
سر مي بریم آه  تالش براي همسویي ها و هم گرایي نيرو

ي، دموآراسي و حق تعيين سرنوشت مردمسياسي طرفدارآزاد
دست خودشان، و پيوند این همسویي هاي با مبارزات مردمي

فرصت تاریخي اي فراهم آ. اهميت ویژه اي برخوردار است
  .نباید آن را از دست داد. است
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  دنباله از صفحه یک
  

  ...... شکاف حکومتی        
  

  
دراهميت بهره گيری از این گونه شکاف ها، همين 

 و جنبش های پس از آن و 78 تير 18بس که جنبش 
ازجمله جنبش  اخير در خردادماه امسال نيزبر آمد 
خود را مدیون استفاده ازاین گونه شکاف ها و 

  .خألناشی از آن ها بوده اند
برکسی پوشيده نيست که اکنون کشور ما یکی 

حران های دودهه اخير را از سرمی گذراند  از حادترین ب
و شاهد یکی از آن موقعيت های نادری هستيم که 
شرایط داخلی و بين المللی مناسبی برای پيشروی 

شکاف باالئی .  جنبش دمکراتيک فراهم شده است
ها بشدت حاد شده و جناح حاکم برآن است که 

ای کودت"بااستفاده اززورواقدامات فراقانونی و ازطریق 
. جناح رقيب را از عرصه قدرت بيرون افکند" پارلمانی

واکنشی است به آن و مبين " شورش پارلمانی"
ایستادگی درواپسين نقطه ماقبل از سقوط ازبام 

کشاکشی که موجب بروز بحرانی بزرگ وبه . قدرت
درکل . نوعی وضعيت آچمز در حاکميت شده است

ماشين جمهوری اسالمی در عبور ازیکی از 
حکومت "رناکترین گردنه ها و خاکریزهای سودای  خط

، واردنقطه کوری شده است با پی "خالص اسالمی
آمدها و واکنش های نامعلوم از سوی بازیگران 

  .گوناگون داخلی و بين المللی
فراهم آمدن چنين شرایطی بی تردید فرصت 
مهم و طالئی را برای  به ميدان آمدن و ابراز وجود 

ی و زحمتکشان مدافع آزادی و جنبش های اجتماع
وجود جنبش های . برابری فراهم ساخته است

اجتماعی چون جنبش دانشجوئی، جنبش کارگری و 
معلمان و جنبش زنان و جوانان، با مطالبات کالن 

از . سياسی واقتصادی درکشورما غير قابل انکار است
سوی دیگر اگر درنظر بگيریم که ناهمزبانی و 

ترین علل گسست بين  جنبش ناهمزمانی از مهم 
های فوق بشمار آمده و این گسست ها مهم ترین 
دالیل ادامه حيات استبداد حاکم،عليرغم شدت انزوای 
داخلی و بين المللی، شکاف های درونی و ناکارآمدی 
های آنست، آنگاه دراین برهه زمانی به اهميت فوق 
العاده ایجاد همزمانی و هماهنگی بين آن ها برای 

يدن بساط استبداد حاکم و استقرار دمکراسی برچ
  .بهتر پی خواهيم برد

در این ميان جنبش دانشجوئی با توجه به سنت 
درخشان مبارزات ضد استبدادی و آزادی خواهانه خود 
و باتوجه به تجربه مبارزات تحسين بر انگيز چند سال 

اخير، بدليل داشتن عواملی چون آگاهی، کم
تشکل پذیری  و جایگاه معگسترده و سراسری، 

اجتماعی، بعنوان یکی از مهم ترین گروه های مرج
اثر گزار می تواند بعنوان کاتاليزورو هماهنگ کنن
سایر جنبش های اجتماعی  نقش مهمی را بعه

اما ایفای شرط مذکور با توجه به ن. داشته باشد
تجربه های چند سال گذشته و بکارگرفتن د

  .های آن حاصل شدنی نيستآورد
سه اصل تعيين کننده برای ایفای نقش ف

  :بقرار زیر هستند
دروهله نخست جنبش دانشجویی ب-الف

بتواند درسراسر کشور بطور هماهنگ عمل کرده 
ان. ظرفيت گسترده و سراسری خود بهره بگيرد

این مهم مستلزم فراگيرشدن اقدامات مشترک
گستر( ها و مؤسسات عالی ازیکسوهمه دانشگاه

و درگيرشدن بيشترین کميت دانشجوئی) افقی
از س) گسترش عمقی(هرنهاد دانشجوئی

اگر ضرورت فوق بخوبی توسط فعال.دیگراست
بالفعل جنبش دانشجوئی مورد توجه قرار گيرد،
توجه به امکانات و آگاهی جنبش دانشجوئی، تح

  .ترس نيستضرورت فوق دور از دس
استقالل جنبش دانشجوئی از قدرت و فا-ب

گيری کامل آن از نگاه  به حاکميت دومين ش
بی تردید تالش ه. حياتی ایفای نقش فوق است

زیادی ازسوی حاکميت و بویژه بخش اصالح طل
بعمل آمده و خواهد آمد که جنبش دانشجویی

د بدانيم اما بای. درخدمت اهداف خویش بکارگيرد
جنبش دانشجویی وقتی واقعا جنبش خواهد بو
جنبش خواهد ماند که مستقل از حاکميت عمل ک
و گرنه در بهترین حالت به همان سرنوشتی دچار م

  .شود که اصالح طلبان دچارش شده اند
 و باألخره سومين و حياتی ترین شرط ایف-ج

ا نقش فوق، درگرو پيوند جنبش دانشجویی ب
امروزه برهمگان رو. جنبش های اجتماعی است

شده است که مهم ترین دليل شکست و ع
نشينی های متوالی اصالح طلبان در برابر رقيب خ
از دست دادن حمایت اجتماعی و پایگاه توده 

و این امری نيست که خود اصالح طلبان. خوداست
واقعيت ابرعکس آن ها بکرات . آن واقف نباشند

اما بدليل پيوندشان. گسست را مطرح کرده اند
حاکميت هرگز قادر نشده اند که خود را با مطالب

پيوند با جنبش های اجتما. اجتماعی همراه کنند
بدون پيوند با مطالبات آن ها و بدون دفاع از ا
مطالبات و یافتن ظروف وبستر مناسبی برای ا

  .تپيوندها ناممکن اس
          
  82 بهمن 14برابر -2004 فوریه 3  



به 
ت 
مه 

قاء 
ال 
دی 
ون 
ال 
ده 
به 
 وع
ين 
ده 
ت 
ت 
زی 
ده 

" ن 
به 
یل 
ان 
ثال 
ده 
ابر 
یبا 
یه 
اما 
ش 
صد 
اما 
غير 
هند 
ب 
مل 
صاد 
ود 
ق 
اب 
س 
. سد

که 
31 
در 
ی 
  ت 

هصفح    1382 بهمن 19 کشنبهي                                    )راه کارگر(نقالبی ايرانروزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران ا  
7 
  آقای خاتمی تا کی عوامفريبی؟
  

  = قسمت دوم                         =
   جمشيد پدرام   

  
  

برای نشان دادن درجه عوامفریبی وگزافه 
گویی آقای خاتمی اشاره به چند فراز دیگر 

در بند اول  صفحه .ازبرنامه چهارم ضروری است
اگرقرار باشد تجربيات برنامه :"سوم  آمده است

های گذشته توسعه درتدوین برناهه های جدید 
اتخاذرویه های متفاوت , موردتوجه قرار  گيرد

وتصميم گيری های شجاعانه درچارچوب نگرش 
  ".های راهبردی گریز ناپذیر است

بتدا بد نيست به چند نمونه از پی آمدهای ا
تجربييات برنامه های گذشته براساس آمار 

متوسط نرخ رشد ساالنه    :رسمی اشاره کنيم
 25طبق گزارش توسعه انسانی در فاصله 

سال گذشته وحتی در دوره صدارت آقای 
منهای  شش در صد بوده است یعنی  خاتمی

یکی از کمترین ميزان نرخ رشد در منطقه آسيا 
  )1.(وحتی جهان 
 هر ایرانی به طور متوسط طی در آمد سرانه

حد اقل سی در صد بيست سال گذشته 
حاکميت در بر . یکاری ب )2.(کمترشده است 

 درصد 4/8نامه چهارم ميخواهد به بيکاری
ه ماین برنا" مهمترین اهداف"یکی از بعنوان 
ولی در همين برنامه برای عوامفریيی به .برسد

این قضييه بسنده نميکند ومی گوید برنامه 
دست یافته به :" برنامه ای است 1404سال 
علمی وفن آوری در , اه اول اقتصادی جایگ

سطح منطقه آسيای جنوب غربی با تاکيد بر 
ارتقاء نسبی , رشد پر شتاب ومستمر اقتصادی 

سطح در آمد سرانه ورسيدن به اشتغال 
 تاپایان برنامه پنج ساله سوم بيکاری ."کامل

 ميليون  ودویست هزار 6 حدود 83وسال 
 رخ بيکاریبا ن"وبر اساس اعالم دولت ) 3(نفر
 در صد در کشورروبروهستيم که این رقم 15

  ) 4." ( در صد در سطح کشور است23باالی 
ایران ازنظر استفاده ازفنآوریهای : فن آوری

جدید اطالعاتی وارتباطی مقام صدوهفتم رادر 
ميان کشورهای جهان داراست  یعنی دررده ای 

م مقا( بوتسوانا ,  ) 91مقام ( پایين تر از الجزایر 
        )5)(102مقام  (ولسوتو) 101

اراده گرایی طراحان برنامه چهارم وثابت 
, صادرات,بيکاری,دانستن متغيرهایی چون تورم 

واردات ودهها متغير دیگردر اقتصاد معطوف 
خارج ومتکی به درآمد نفت وگازکه وضعي
بسيار بی ثباتی هم دارد در همه جای برنا

  .بنحواسف باری برجسته است
ارت,اگر رشد پرشتاب ومستمر اقتصادی 

نسبی سطح درآمد سرانه ورسيدن به اشتغ
کامل مورد نظراست رقم هشت وچهاردرص
چگونه وبرمبنای چه ضوابطی ازهم اکن
مشخص شده؟ اگر طی بيست وپنج س
گذشته رشد  ساالنه منهای شش در صد بو
چگونه ميشود این رابطه منفی رامعکوس  و

برنامه چهارم هنوزشر. اشتغال کامل  رساند
نشده رشد ساالنه در برنامه پنجم هم ازهم
اکنون نه وهفت دهم درصد تعيين ش

رشد  بخش صنع: " وبازهم گفته شده.است
در برنامه چهارم وپنجم به ترتيب سيزده و هف
دهم وسيزده وسه دهم در سال برنامه ری

دیگر که نشان دهننکته مهم  ."شده است
ره ترکستا" آنست که آقایان قصد دارند این 

رابيست سال دیگر ادامه دهند چون 
مذاقشان شيرین آمده اینکه به نيمی ازمسا
جامعه که فاجعه بودن آن حاال دیگر برجهاني
م.روشن است بهيچ شگلی برخورد نميکنند

ازدو, ) 6(به سی ميليون بيسواد وکم سواد
ویااعتيياد که مثال ده بر) 7(ميليون فقير 

کشوری چون انگليس است که جمعيتی تقر
اقتصاد متعارف سرما )8.(برابر ایران دارد

داری شامل بخش خصوصی ودولتی است 
نظام جمهوری اسالمی عالوه براین دو بخ

 در 85 داردکه نيز" غير خصوصی"بخشیک 
.  است شور به آن مربوطفعاليت اقتصادی ک

این بر نامه روشن نميکند که آیااین بخش 
خصوصی همان منطقه آزاداست که ميخوا

تعریف فعاليت های غال« : آنرا تعریف کنند
مناطق آزاد مختلف کشورازیک سوبرای تعا
فعال تربا اقتصاد ملی واز سوی دیگر با اقت

آنچه باتاروپ) رویکرد سوم 6صفحه ( » جهانی
مناط" این رژیم  در هم تنيده است اینکه 

دارد که به هيچ نهاد وقانونی حس" آزادی
پس نميدهد وخط قرمزی است که حتی رئي
جمهورمملکت هم حق ندارد احوالش رابپر

 "کوثر" واساسا  معلوم نيست که مثال بنياد 
مالک آن پسر امامی کاشانی است وساالنه 

يلييارد تومان سود دارد  یا بنياد الزهراکه م
مالکييت هاشمی رفسنجانی، احمد جنت
ومحمد یزدی امام جمعه های مکرر تهران اس
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 وکارگران چهارکارخانه بزرگ رااستثمار ميکنند
 جزء بخش جزء مناطق آزاد اقتصادی است  یا

باچنين وضعيتی ادعای . یا دولتی. غيرخصوصی
شفافييت " شمادر رویکرد چهارم به 

شوخی رنگ وروباخته ایی بيش " وپاسخگویی
نيست که  بهتراست برای سرگرمی خود وجناح 

  .والیی حفظش   کنيد
سوالی که مطرح است این است که چراپس از 
بيست وپنج سال جامعه ما به  چنين فالکتی 

ر شده است؟ آمارتایاسن برنده جایزه نوبل دچا
 گفته بود توسعه یک 1998اقتصاددر سال 

کشور براساس معيارهای آزادی ممکن است 
جمهوری اسالمی  . نه در آمد ناخالص اجتماعی

پاسداری از "در برنامه چهارم خود  با عبارت 
آزادی برای  تکليفش را با" آزادیهای  مشروع

ین یعنی همان کاری ا.مردم روشن کرده است 
که طی بيست وپنج سال گذشته کرده ودقيقا 
این همان مقوله ایست که مردم تصميم گرفته 

ازاین تعيين .اند تکليفشان را باآن روشن کنند
تکليف هيچ رژیم دیکتاتوروتماميت خواهی راراه 

  گریزی نيست
  

--------------------------------------------------  
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از تحريم ا نتخابات مجلس هفتم حمايت ميکنيم  
  
  

 نامزدها برخی ازاخيرًا در اعتراض به رد صالحيت
 نف120بان متجاوز ازهانتخابات مجلس هفتم توسط شورای نگ

از نمایندگان مجلس شورای اسالمی استعفای خود را به رئي
امات دولتی نيز تهدید بعده ای از مق. مجلس تسليم داشته اند

استعفاء کرده و آیت اهللا جنتی دبير شورای نگهبان اعالم داشت
 نامزد انتخابات8000است که طی هفت روز پرونده بيش از 

نف 3100  رد شده فقط نفر3500از را رسيدگی کرده و 
  . نفر تائيد شده اند5500 در پایان کًال واعتراض کرده اند 

  
اال که از سوی مقامات رسمی ایران اعالم شدآمار و ارقام ب

است فقط قطره ای از دریای پر تالطم بحران های رژی
 سا25رژیمی که طی . اسالمی را به نمایش ميگذارد

حکومت خود بخاطر بحران های عميق ساختاری همواره ب
عدم حمایت اقشار وسيع توده ها بر خورداربوده است ، ای

ح بازی مقبوليتش را از دست داده ، مجموعبار که ترفند جنا
شهروندان آگاه . رژیم در کليتش را دچار هراس کرده است

مبارز ایران در چنان سطحی از آگاهی بسر ميبرند که این با
تصميم گرفته اند نه به جناح فقاهتی و نه به جناح اصالح طل

رژیم نه امردم ایران ميدانند که این . اعتماد و یا توسل جویند
حمایت داخلی آنان برخوردار است و نه در مجامع بين الملل

اخبار رسيده حاکی است که حتی این استعفاها . آبروئی دارد
دعواهای طرفين در گير قدرت ، مردم ایران را به حمای
یکی از دیگری وا نداشته است و آنان مصمم اند با عدم شرک

بلوغ سياسی خود را در مقابدر انتخابات مجلس هفتم رشد و 
  .تماميت جمهوری اسالمی به نمایش بگذارند

  
 راه کارگر از یک پارچگ–سازمان کارگران انقالبی ایران 

مردم ایران در تحریم انتخابات حمایت کرده ایمان دارد ک
بویژه تحریم این انتخابات توسط مردم قهرمان ما مش

 جمهوری اسالمی محکمی است بر گونه رژیم فالکت آور
ميتواند در تداوم خود منجر به حرکات متشکل بعدی مردم 

  .تغيرات اجتماعی عظيم تری گردد
  

   راه کارگر–کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران 
                                  

  82 بهمن 14                          
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وح پای سخن یکی از کارگران مجر
فاجعه سرکوب خونين کارگران معدن 

  )شهر بابک  ( " خاتون آباد " مس 
  
 چرا ميزني من يک کارگر فقير هستم؟؟ 

 
 

       
 
 
من کار ميحواستم همين و !! اقا نزن من که چيزي نگفتم 

حاال اگر شما تشخيص مي دهيد که ما  ديگر به درد !! بس 
ميخوام معذرت ("کار نميخوريم ومزاحم کار و کاسبي

به هرحال اين ماهي ! شماهستيم خوب ميريم ") دزديهاي
 توماني که به ما ميدهيد ايا اينقدر ارزش دارد که با 70000

گلوله و باتوم ما را بزني؟ما که از صبح تا شب براي شما کار 
ما که ! ميکرديم  و حقوقمان هرچقدرهم کم بود دم نميزديم 

  بوديم تا اقازاده در جنگ شما و صدام در خط مقدم جبهه
!! هاي شما در بالد خارجه بخورند و بگردند و عياشي کنند

ما که اگر راي گيري بود اول صبح شناسنامه به دست صف 
مي کشيديم تا ابروي نظام باشيم و بيگانگان فکر نکنند که 

 بهمن و روز 22ما که اگر تظاهرات !!! در صحنه نيستيم
..... ر مرگ بر امريکا وقدس بود در صف اول بوديم وانقد

ما که اگر !!! ميگفتيم که تا يک هفته گلويمان درد مي کرد
ماليات ما نبود کي هزينه حاتم بخشي هاي شما در 

!!!!! رامي پرداخت ....فلسطين و لبنان و افغانستان و
نميدانم گذشته هايتان را فراموش کرديد که براي دوريال 

انديد و براي پيرمردان و پول  بر سر قبور مردگان قران ميخو
ايا همين ماها نبوديم که !!!! پيرزنان روضه مي خوانديد 

حاال چرا با گلوله و !!! شما را به رياست و حکومت رسانديم

باتوم مارا مي زني؟ ايا فقرو ناداري بسمان نيست
بيکاري بسمان نيست؟جراحت گلوله و باتوم بر

دن نداريم چه برسدچيست؟ايا فکر نميکنيد ما نان خور
پول دوا ودرمان جراحت گلوله وباتوم؟حاال من که زخ
هستم روز راي گيري چگونه بيايم پاي صندوق راي؟ وبا
زحمتتان ميشود که بخواهيد صندوق بفرستيد در خانه

 .هرچند که شما انقدر پرو هستيد که اينکار را بکنيد
ر از مرتبه قبل چون پياما بزن باز هم بزن و اين بار محکمت 

شايد بزرگترين خدمتي که در اين .اين ميدان من هستم
سال در حق من کرديد همين زخمهاي گلوله و تازيانه ه
سربازانت بود که بيدارمان کرد وچهره گرگ صفتت را که
بشت ظاهري بره نما مخفي ساخته بودي برايمان نما

 رزيم اخونديسم ايرانکرد و حجت برما تمام کرد که
کشتن کارگران نيز ابايي ندارد کاري که کمتر ديکتاتو

حال در روز راي گيري منتظر باش تا .دست به ان ميزند
به پاي صندوق بيايم و از انتظار بمير چون ديگر امدن م

 )به نقل از سایت پيک ایران   ( .نخواهي ديد
 
 
 

 رشاعتراض کارگران شرکت الکتریک
  

جمعي از آارگران شرآت الكتريك رشت، در م
اداره آل آار و امور اجتماعي استان گيالن تج

 .آردند
، اين آارگران علت ا ه گزارش خبرگزاري  ايسناب

اقدام خود را نداشتن تعهد خريدار آارخانه نسبت
آارآنان، پرداخت نكردن حقوق و حق بيمه، نداش

ند، همچنين آنها خواسامينت شغلي دانست
مشخص شدن وضعيت سهامداران گذشته و رو

 .آردن وضعيت آارآنان شدند
وگو نماينده آارگران شرآت الكتريك در گفت

اي در م قرار بود جلسه« :خبرنگار ايسنا، گفت
استانداري برگزار شود تا به وضعيت ما رسيدگ

 برگ اين جلسه) بهمن 17جمعه(شود اما تاآنون 
 ».نشده است
علت تجمع ما در اين مكان اين ا« :وي ادامه داد

 آارگبايد در مورد وضعيت آه يكي از مسئوالن آه 
 مدير اداره آل آا یعنیاين شرآت اظهار نظر آند
، جوابگوی خواستهایامور اجتماعي استان 

 ».باشد
 د اين شرآت در پي واگذاري به بخش خصوصي،

كالت بسياري شده است و حدود يك ماه امش
آه آارگران آن با تجمعات مختلف درخواست حق

  .آنند خود را مي
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