
 
  
  
  

باألخره همان گونه که انتظار 
می رفت جمهوری اسالمی یکبار 
دیگر ناچار گردید که جام زهر تازه 

و چندروز قبل از . ای را به نوشد
اتمام مهلت اولتيماتوم شورای 
حکام آژانس، پذیرفت که پروتکل 

رژیم . الحاقی آن را امضاء کند
جمهوری اسالمی ضمن پذیرش 

 از خطای خود منبی بر عدول 
برخی مقررات آژانس،مجبورشد 
پروژه غنی سازی اورانيوم را به 
حالت تعليق در آورد و کليه شرایط 
الزم را برای بازرسی همه جانبه 

گرچه پس از . آژانس فراهم سازد
اولتيماتوم شورای حکام که با 
حمایت کامل کشورهای اروپائی و 

ژاپن و استراليا از یکسو و  
می و مخالفت قاطبه افکارعمو

نيروهای آزادیخواه با سياست 
تسليح اتمی رژیم از دیگر سو، 
مجال هرگونه مانور بين شکاف 
های محتمل درميان کشورهای 
غربی از رژیم ایران سلب گردید و 
عقب نشينی به امری محتوم 
تبدیل شد، اما سردمداران رژیم 
تالش وافری را بکار بردند که در 
ل فاصله زمانی باقی مانده با توس

به پاره ای مانورها و  بکارگيری 
دیپلماسی مذاکرات پشت پرده 
داخلی و خارجی برای رسيدن به 
توافقاتی و با اعمال سانسور 
کامل بر مطبوعات داخل کشور، 
باصطالح عقب نشينی خود را 
پنهان ساخته و به آن خصلت 

برای بسياری از . آبرومندانه بدهند
ناظران امور سياسی روشن بود 

ن باصطالح مخالفت ها و که ای
 نه در اصل  ، رژیممقاومتهای

پذیرش پروتکل الحاقی و متوقف 
ساختن غنی سازی اورانيوم،بلکه 
نگرانی از گام های بعدی 
پيشروی آژانس و بویژه دولت 
آمریکا و گرفتار شدن به 
سرنوشت مشابه صدام در دوره 

  قبل از 
  
  

  
  
  
 

بهمين دليل با . سرنگونيش بود
زراء خارجی سه کشور دعوت از و

اروپائی به ایران تالش کرد که در 
ازاء پذیرش مفاد درخواستی 
اولتيماتوم شورای حکام، تضمين 
هایی برای ممانعت از گرفتار 
شدن به سرنوشت صدام و تداوم 

با این .حاکميت خود بدست آورد
همه بایدگفت عليرغم همه تالش 
های رژیم برای پنهان نگهداشتن 

د، بعيداست این  عقب نشينی خو
عقب نشينی از چشم تيز بين 

   .مردم پنهان مانده باشد
  2  ادامه در صفحه 
  
  

  گردهمایی ایرانيان نروژ
 به مناسبت اهدای جایزه 

  نوبل به خانم
  ! شيرین عبادی

  4صفحه 
  
  

  یادمان زنده باد 
  » بهرام شالگونی «

  ! در برلين 
  4صفحه 

  

   »هاى هفته خواندنى «
  4صفحه 
  
  

  »آمارهای هفته   «
  5صفحه 
  
  

  

اعالميه سازمان کارگران 
 راه کارگر –انقالبی ایران 

  در باره 
  پرداخت حقوق کارگران

  5ص  

  

حرکت اعتراضی 
  سراسری معلمان
  و ضرورت حمایت

  !از آن 
  

  علی دماوندی 
  

  
  

ات و تحصن دو روزه معلمان تظاهر
ایران در سراسر کشور، بار دیگر 

یران را در ابعادی جنبش معلمان ا
گسترده مطرح کرد و خصوصيات 
این جنبش ، مطالبات آن، 
محدودیتها و توانائيهای آن را در 

  . معرض افکار عمومی قرار داد
معلمان ایران ، این بار بر خالف 
حرکات اعتراضی کارگران 
کارگاهها و کارخانه ها، در ابعادی 
گسترده و قدرتمند در سراسر 

در تهران ، . ندکشور به ميدان آمد
کرمانشاه، اصفهان، همدان، 

معلمان و ..... کرمان، یزد، شيرازو
فرهنگيان کشور در ابعادی هزاران 
نفره، به راه پيمایی و تحصن 

  .اقدام کردند
پيش از این اقدام، معلمان در 
شهر همدان، در قطعنامه ای روز 
جهانی معلم و روز بعد از آن راروز 

رده ملی اعتراض نام گذاری ک
آنان در قطعنامه خود در . بودند

نشست تشکلهای صنفی 
معلمان کشور، از شيوه های 
جدید اعتراض سخن گفتند و 
اینکه پيگيری خواسته ها به 
شيوه های گذشته، متحقق 
نگردیده و تکرار همان شيوه ها، 

  . غير ضروری و مالل آور است
  

  3ادامه در صفحه 

  جام زهری تازه
  de.roozbeh@freenet.t  تقی روزبه
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  جام زهری تازه
  تقی روزبه
  1 صفحه ادامه از

مقایسه ای  با دوره پذیرش 
فطعنامه آتش بس جنگ با عراق، 
نشان دهنده آنست که وضعيت 
رژیم درحال حاضر به مراتب و خيم 

اگر مؤلفه . تر از آن زمان است
های قدرت و توانائی را در عوامل 
سه گانه پایگاه حمایتی داخل 
کشور، درجه انسجام دستگاه 
حکومت و شرایط جهانی یعنی 

زان حمایت ها و فشارهای بين مي
المللی بدانيم، اکنون روشن 
است که رژیم درهرسه عرصه 

شدت آسيب پذیرتر از آن فوق ب
داخلی  وجه در.دوره است

مشروعيت رژیم کامال ازدست 
رفته و مجموعه نظام با چالش 
های جدی از جانب مردم روبرو 

در وجه انسجام درونی، .است
شکاف های درونی به اوج خود 
رسيده و رژیم برای یکدست کردن 
صفوف خود در آستانه تصفيه 

اگر در آن .های تازه ای قرار دارد
زمان خمينی دارای آن ميزان 
پایگاه نفوذ و آن درجه ار اقتدار بود 
که جرئت می کرد مسؤليت 
ناکامی ها را مستقيما بعهده 
گرفته و بطور رسمی جام زهر را 
وذ بنوشد،اکنون اقتدار و پایگاه نف

رهبر مطلقه نظام تادرجه ای 
سست و آسيب پذیراست که 
تنها قادر است بصورت بزدالنه و 
در پشت درهای بسته موافقت 
خود را با نوشيدن جام زهر اعالم 

و باألخره در وجه سوم با . دارد
بهم خوردن آرایش جهانی متعلق 
به واپسين مرحله دوران جنگ 
سرد، جمهوری اسالمی تکيه گاه 

ی خود درعرصه جهانی های اصل
را ازدست داده و با تنگ ترشدن 
حلقه محاصره سياسی و نظامی 
به دور خود، در پی تهاجم دولت 
آمریکا به دو کشور عراق و 
افغانستان و بویژه پس از  هم سو 
شدن سياست های اروپا و 
آمریکا در مورد به چالش طلبيدن 
سياست های بازدارندگی اتمی 

کان هرگونه رژیم ایران، دیگر ام
باتوجه به روابط اقتصادی ( مانوری

تعيين کننده آن با کشورهای 
اروپایئ وآسيب پذیری آن در برابر 
) خطراتی چون تحریم اقتصادی

  .برای جمهوری اسالمی نماند
 طبقه حاکم سياسی در 
ایران عليرغم افزایش فشارهای 

ن المللی، خطر اصلی و عمده بي
الش واره از داخل یعنی به چرا هم

کشيده شدن موجودیت خود از 
سوی مردم  دانسته و حاضربوده 
و هست که در لحظات خطيری 
که در برابر انتخاب اجتناب ناپذیر 

فشارهای بين قرار می گيرد، با 
لی با مطالبات المللی کنار بياید و

. و خواست های مردم بهيچ وجه
اکنون یکی از آن لحظات خطيری 
 است  که جمهوری اسالمی این

سياست همسازی با بيرون و 
تداوم سرکوب در درون را 
بکارگرفته و تالش می کندکه از 
طریق کنار آمدن با کشورهای 
قدرتمند بين المللی موقعيت 
خویش را در داخل مستحکم کند 
و خوبشتن را از گرداب بحرانی که 
موجودیت وی را تهدید می کند 

و البته این راز . بيرون بکشد
 که کشورهای پوشيده ای نيست

غربی نيز همواره در جستجوی 
منافع اخص خود و بدون در نظر 
گرفتن مطالبات مردم ایران 

آن ها بکرات نشان داده . هستند
اندکه طرح حقوق بشر و 
دمکراسی را عمدتا بصورت 
شعارهای تزیينی مطرح ساخته و 
پا فشاری الزم حول آن ها بعمل 

هم اکنون شاهدیم . نمی آورند
 با راهبرد یای اروپایکه کشوره

دموکراتيزه کردن اسالم 
درکشورهای اسالمی بطور اعم و 
دمکراتيزه کردن ساختار حکومت 
اسالمی در کشور ایران 
بطوراخص، هدف و تالش های 
خود را در پيشبرد این سياست 
بکارگرفته و بر آنند با تقویت 

متی و مواضع اصالح طلبان حکو
وار غير حکومتی این مسير را هم

گنجانده شدن این هدف . سازند
  در پيام جایزه صلح نوبل و همزمان 

شدن تأکيد قاطع کنگره 
پنجم جبهه مشارکت برای تفسير 

از  اسالم،قانون " دمکراتيک"
اساسی و والیت مطلقه و سوق 
دادن آن در راستای والیت 
مشروطه، با تأکيدات کشورهای 
اروپائی را نباید تصادفی تلقی 

ه این سياست در گو این ک. کرد
گذشته شکست خورده است، و 
اکنون نيز با خواست مردم مبنی 
برجدائی دین از حاکميت و 
ضرورت تغيير کليت نطام در تقابل 

اما تالش می . آشکار قرار دارد
شود که در هماهنگی تازه تری  
با عوامل داخلی و حمایت فعاالنه 
تر بين المللی مجددا بکارگرفته 

دولت آمریکا در گرفتار شدن .شود
باتالق افغانستان و عراق نيز به 
نوبه خود فرصت مناسبی را برای 
اروپا جهت پيگيری این سياست 

  .فراهم ساخته است
بی تردید فشارهای بين 
المللی و عقب نشينی جمهوری 
اسالمی در عين حال می تواند 

 را برای فرصت های مهمی
پيشروی جنبش ضداستبدادی و 

. ان فراهم سازددم ایر مرسکوالر 
گيری از چنين فرصت اما بهره 

هایی قبل از هرچيز مستلزم 
ایستادگی و استواری این جنبش 
بر خطوط راهبردی خود یعنی 
سرنگونی و تغييرکليت 
نظام،تقویت حضور گسترده و 
متشکل جنبش دمکراسی و 
سودجستن از فشارهای بين 
المللی دروجه مثبت و سازنده 

 چنين ایستادگی بر. خود است
مواضعی با توجه به ناهمسازی 
رژیم نابهنگام والیت فقيه با 
الزامات جهان معاصر و شکننده 
بودن سازش های آن، و باألخره 
تشدید روند فروپاشی درونی 
رژیم امری ممکن و نتيجه بخش 

در غير اینصورت این .است
روندهای بين المللی آن هم 
دروجه منفی و آزمندانه اش 

رنوشت مارا رقم خواهد بود که س
  .خواهد زد
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  حرکت اعتراضی

   ... سراسری معلمان
  

  علی دماوندی
  1ادامه از صفحه 

نمایندگان تشکلهای صنفی 
معلمان، روز جهانی معلم را ، روز 
اعتراض تعيين کردند و از معلمان 
خواستند که در روز سيزدهم مهر 
ماه در سازمان آموزش و پرورش 

 صبح و 11 تا 8ستانها از ساعت ا
روز چهاردهم مهر ماه در ادارات 

 تا 8نواحی و مناطق از ساعت 
و در عين .  صبح تجمع کنند11

حال خود را برای تحصن یک روزه 
در روز هفدهم آبانماه در مقابل 
سازمان مدیریت در برنامه ریزی 

  .کشور آماده کرده اند
 مهر 13بدین ترتيب روز یکشنبه 

هزاران معلم در تهران در ماه، 
ساختمان آموزش و پرورش، 
تجمع کردند و با دادن شعارهایی 
عليه دولت و عليه تبعيض و 
خفقان حاکم و فقر و مسکنت 
صدهها هزار معلم کشور، تجمع 
اعتراضی خود را به تجمعی برای 
طرح مطالبات عدالت طلبانه و 

در . آرادی خواهانه تبدیل کردند
ار معلم در مرکز  هز7 تا 6اصفهان 

آموزش و پرورش در خيابان 
هشت بهشت جمع شدند، در 
همدان هفت  هزار نفر از معلمان 
در محل اداره آموزش و پرورش 

در کرمانشاه دو روز . جمع شدند
پی در پی معلمان در مقابل 
ساختمان آموزش و پرورش این 

 5در کرمان . استان تجمع کردند
هزار نفر در اعتصاب معلمان و 

در . تحصن آنان شرکت کردند
اردبيل واروميه هزاران معلم در 
برابر ساختمان اداره آموزش و 
پرورش تجمع کرده و بر 
خواستهای سراسری معلمان 

گزارشات از . تاکيد کردند
.... شهرهای مشهد و اهواز و 

بيانگر حضور گسترده  فرهنگيان 
در این دو روز اعتصاب . کشور بود

مان، و تجمع اعتراضی معل

مدارس کشور بحالت نيمه 
تعطيل در آمد و عليرغم 

این ممنوعيت شرکت معلمان در
یافته، حکایت ازحضور تجمعات و 

گسترده و سراسری معلمان در 
در تهران و . این تجمعات داشت

همدان، چندین معلم و فرهنگی 
توسط نيروهای انتظامی وامنيتی 
رژیم دستگير شدند و در 

های اصفهان، عليرغم تهدید
نيروهای امنيتی وسرکوب، کليه 

 و 13دبيرستانهای  در روزهای 
.  مهر ماه بسته شده بود14

دستگاه سانسور حکومتی، 
اولين نشریه معلمان را پس ار 
انتشار اولين شماره آن توقيف 
کرد؛ تا این اعتراضات، در ميان 
مردم منعکس نشود و همياری و 

  .همبستگی آنان را برنيانگيزاند
  

ف دیگر این اعتراضات، گر چه از طر
توسط تشکلهای صنفی معلمان 
فراخوان داده شده بود؛ و برخی از 
این تشکلها دارای روابط و حلقاتی با 
جناحهای حکومتی هستند، اما 
اعتراضات معلمان، خصوصًا در روز 
دوم تا حد زیادی از دست آنان خارج 
شد و اعتراضات معلمان، باابتکار 

ارهای کامًال روشن خود آنان و با شع
. مطالباتی و اعتراضی شکل گرفت

معلمان کشور برای "شعارهایی نظير
"  رفع تبعيض ، اتحاد، اتحاد،

مسئولين مملکت خود در رفاه و "
تا " ،   "نعمت، ما را کنند نصيحت

معلم " حق خود نگيریم آرام نگيریم
در " بيدار است از تبعيض بيزار است

در اکثر تجعمات معلمان داده شد و 
شهر های کشور، معلمان با دادن 
قطعنامه هایی خواستهای مشترک 

رفع تبعيض : خودشان را اعالم کردند
از حقوق دریافتی فرهنگيان با 
کارمندان سایر وزارتخانه ها، اعطای 
حق آزادی بيان و پس از بيان، 
انتشار نشریه زبان حال معلمان، 
اجرای هر چه سریعتر نظام 

حقوق کارکنان هماهنگ پرداخت 
دولت تا پانزده آبان ماه، توجه ویژه به 
آموزش و پرورش در برنامه توسعه و 
ایجاد تغييرات بنيادین در ساختار 
اقتصادی و حقوقی در بودجه سال 
آینده به منظور اعاده حقوق تضييق 

شده فرهنگيان، توجه به وضيعت 
معيشتی بازنشستگان و افزایش 

 با حقوق و مزایای آنان متناسب
شرایط اقتصادی کشور و همچنين 
پرداخت بن غير نقدی، اصالح 
اساسنامه صندوق ذخيره  فرهنگيان 
که معلمان نقش اصلی را در انتخاب 
هيأت مدیره داشته باشند و رفع 
تبعيض از نيروهای حق ا لتدریسی و 

  .اقدام سریع برای  استخدام آنان
بدین ترتيب معلمان کشور در 

بود وضعيت اعتراضاتشان بر به
خویش، افزایش حقوق و دستمزد 
ها، بيمه درمانی، حق تشکل حق 
اعتصاب و تجمع، رفع سانسور و 
انتخاب مدیران توسط خودشان تاکيد 

تاکيدی این چنينی و . کردند
هشداری برای ادامه اعتراض در روز 

 آبانمان و پس از آن، بيانگر اعتماد 17
به نفس معلمان ایران در مبارزه ای 

 که برای تحقق مطالبات بر است
  . حق خود دارند

 معلمان ميدانند که در شرایط 
کنونی، وضعيت مساعدی برای 
اعتراض آنان و ادامه آن وجود دارد 
و اعتراضات و مطالبات آنان، از 
پشتيبانی ميليونها ایرانی بهره 

خصوصًا موقعيت . مند خواهد شد
آنان به لحاظ شغلی و کاری و 

ميليونها دانش آموز ارتباط آنان با 
و خانواده های آنان ، امکان این را 
خواهد داد که این اعتراضات در 
ابعادی گسترده تر پی گرفته 
شود و حمایت دیگر جنبش های 
اجتماعی ایران  خصوصًا کارگران 
و مزد بگيران کشور و جوانان و 

به این لحاظ . بيکاران را برانگيزاند
است که انعکاس این مبارزه و 

طالبات معلمان از اهميت بسيار م
زیادی در دوره کنونی برخوردار 

وظيفه همه نيروهای . است
پيشرو و مترقی است که از این 
مبارزه و مطالبات طبقه کارگر و 
مزد و حقوق بگير کشور حمایت 

  .کنند
  
  2003اکتبر 22  
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  به مناسبت گردهمایی ایرانيان نروژ
  نوبل به خانم  اهدای جایزه 

  ! يرین عبادیش
  

هيجده اکتبر حدود سيصد نفر از ایرانيان و شماری از 
نيروهای مترقی نروژی در شهر اسلو در برابر مجلس 
قانون گذاری این کشور گرد آمدند تا جشن باشکوهی 
را به مناسبت اهدای جایزه صلح نوبل به خانم عبادی 

  .برگزار نمایند 
و نيز ) نروژ  ( در این گردهمایی بياینيه عفو بين الملل

 نفره کر 25اعالميه ایرانيان خوانده شد و یک گروه 
نروژی به رهبری خانم کریستين هولمبو چندین ترانه 

به بيش « و » آزادی « از جمله سرودهای بيادماندنی 
را اجرا کردند و در البالی برنامه ها نيز آهنگهای » 

فارسی ، کردی و لری اجرا ميشد از جمله ترانه 
سخنرانی . خوانده شد » شيرین شيرین  « محلی

همراه و همرزم خانم عبادی که اکنون ( بهجت معالی 
شعرخوانی کاظم توفيقی و ) در آلمان بسر ميبرد 

خواندن بيوگرافی شيرین عبادی توسط اکبر توکل ، از 
دیگر بخشهای این ميتينگ موفق بودند که مشترکا 

راسی جنبش همبستگی برای آزادی و دمک« توسط 
ستاد دفاع از خيزش نوین مردم « و »   نروژ –در ایران 

متشکل از سازمانهای اتحاد فدایيان خلق ( نروژ -ایران
، راه کارگر، کومه له ، حزب دمکرات کردستان و 

سازماندهی گردیده ) جمعی از منفردین سياسی 
  .بود 

  
  

» بهرام شالگونی « یادمان زنده باد 
  !در برلين 

  
وسياليستی ر ، جنبش آزادیخواهی و سبهفتم اکت

بهرام . کشورمان یکی از یاران دیرینه خود را از دست داد
او از . شالگونی بر اثر سکته مغزی در برلين درگذشت 

اوایل دهه چهل مبارزه سياسی خود را شروع نمود و در 
همين رابطه چند بار توسط ساواک بازداشت شد که آخرین 

به » گروه فلسطين « ر ارتباط با بار در اواخر دهه چهل د
فشارها و شکنجه های . چهار سال زندان محکوم گردید 

ناشی از زندان سبب شد که بعد از انقالب ، دو بار تحت 
عمل جراحی قلب قرار گيرد ، همين بيماری سبب شد که 
نتواند به صورت متشکل به فعاليت خود در راه آزادی و 

ی ببخشد ، با این وجود همواره برابری انسانها  ابعاد تازه ا
مورد آزار مامورین جمهوری اسالمی قرار داشت تا سرانجام 

رفيق بهرام در سالهای اخير . ناگزیر از زندگی در تبعيد شد 
یکی از همکاران » آوای آشنا « همزمان با آغاز به کار رادیو 

در تجليل از این یار باسابقه جنبش .  رفت يآن بشمار م
 اکتبر جمعی از 24 ایران ، در روز جمعه سوسياليستی

بستگان ، دوستان و همرزمان بهرام شالگونی در گورستان 
برلين گرد آمدند تا در مراسم تدفين و » لویزن فراید هاف « 

       اکتبر در 25همچنين در روز شنبه . وداع شرکت کنند 
مراسم یادمان این عزیز برگزار » خانه دمکراسی برلين « 

نشریه تک برگی نيز به سهم خود مراتب تسليت . شد 
خویش را به خانواده ، بستگان و همرزمان بهرام شالگونی 
اعالم داشته و خود را در غم از دست رفتن این 
سوسياليست شریف شریک ميداند و بویژه برای شهناز 

آرزوی صبر و ) فرزندان(و آزاده و مزدک  ) همسر ( عزیز 
  . بردباری دارد

  

   اندنى هاى هفتهخو 
مخالفان شرآت در انتخابات راست مي 
  گويند، اما موافقان هم اشتباه نمي آنند

 
سه دسته در زمينه : بهزاد نبوي

نمايندگان :"آنند انتخابات صحبت  مي
طلب،  فعلى مجلس، دوستان اصالح

مخالفان اصالحات در درون حاآميت 
اگر مردم به حرف ... و بيرون نظام
يابند آه  وجه آنند، درميهر سه دسته ت

با انتخاب دولت و مجلس اصالحى به 
اند، بنابراين  هايشان نرسيده خواست

شرآت دوباره در انتخابات برايشان 
اى نخواهد داشت و فقط زمان از  نتيجه

گويم شرآت در  نمي... رود دست مي
انتخابات ها  بهترين گزينه است ولى 

  ."اى است آه وجود دارد تنها گزينه
  

  

   خواندنى هاى هفته 
  چاقو دسته اش را نمي برد

 
شجاع پوريان رئيس آميسيون تحقيق و 

تفحص مجلس از دزدي و اختالس  
 ميليارد توماني صداو سيماي 525

 باالخره پس از . خبر داد الريجاني
ماه از خوانده شدن گزارش   گذشت پنج

ي  اولين جلسه.. هيات تحقيق و تفحص
راي آارآنان دادس.. در..رسيدگي 

سه نفر ) اما. (تشكيل گرديد..دولت
آارشناس دادگاه آه مامور رسيدگي 
آارشناسي به گزارش هيات و اسناد و 

متاسفانه به دليل ..اند  مدارك آن شده
 ي دادگاه حضور نامعلومي در جلسه

ي  هنداشتند آه به يقين اين امر در اطال
   !!تاثير نخواهد بود  دادرسي بي

  

  

   هاى هفتهخواندنى  
  است" گاز اشك آور" روحانيت

: محسن قرائتي رئيس ستاد اقامه نماز گفت
توانند مردم را   اگر ائمه جماعات نمي"

 دقيقه صحبت 20بخندانند، نبايد بيش از 
خود تبديل به گاز   آنند، چرا آه ما بي

ايم و خنداندن مردم را   آور شده  اشك
 ."ايم  فراموش آرده

 آه روحانيون مساجد را وي خواستار شد
با جارو برقي تميز آنند و مثل بهشتي و 

به اعتقاد قرائني . مطهري اذان بگويند 
آنند يا به   اگر مردم از مساجد فرار مي"

دليل اين است آه سخنان ارائه شده با 
خرافات مخلوط شده است و يا به دليل اين 
آه شرايط براي حضور مردم در مساجد 

ائني تاآيد مي آند آه قر." فراهم نيست
روحانيت حاآم به جاي تبديل شدن به گاز 
 دناشك آور بايد نقش دلقك را براي خندان

  .مردم ايفا آند
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پس از یازده ماه عدم دریافت حقوق و دستمزد ، 
کارگران بجان آمده شرکت توليدی نخ ناز رشت، 
دست به تحصن و اعتراض در مقابل ساختمان 

کارگرانی . تماعی گيالن زده انداداره کل تأمين اج
که قادر به پرداخت هزینه های ضروری زندگی 

 بخش يستند و بخاطر واگذاری کارخانه بهاشان ن
خصوصی واینک تعطيلی آن، در بالتکليفی بسر 
می برند؛ خواهان قرار گرفتن تحت پوشش بيمه 

  .بيکاری هستند
   

این در حاليست که خبر می رسد صنایع نساجی 
رو به اضمحالل است و کارخانه های گيالن 

نساجی، یکی پس از دیگری تعطيل می شوند و 
هزاران کارگر این صنایع به صف بيکاران می 

از آن جمله است صنایع ابریشم گيالن . پيوندند
که تعطيل شده و کارگران در بالتکليفی بسر می 
برند در  همين حال گزارشات حاکی  از بحران در 

در استان قزوین و در آستانه واحدهای توليدی 
  .  واحد توليدی این استان است40تعطيل بودن 

  
بی شک کارگران شرکت توليدی نخ ناز رشت 

آنان با برافراشتن پرچم مطالباتی . تنها نيستند
خود، یعنی پرداخت فوری دستمزدهای خود و 
تحت پوشش بيمه بيکاری قرار گرفتن کارگران، بار 

ن ایران را فریاد کرده دیگر خواست همه کارگرا
اند، می بایست به کارگران اخراجی و بيکار 
شده، صنایع ایریشم گيالن، کارخانه ریسندگی و 
نساجی کاشان، شرکت خدمات و پشتيبانی 

فورًا تمام ... وزارت نفت، شرکت آذر آب اراک و 
حقوق و دستمزدهایشان پرداخت شود و باید 

. ار گيرندآنان تحت پوشش بيمه بيکاری مکفی قر
رژیمی که براحتی با به حراج گذاردن کارخانجات 
و صنایع و منابع کشور، می خواهد هزینه بحران 
را بر دوش کارگران و مزدبگيران بگذارد، می 

ه بر تمام رژیمی ک. بایست به عقب رانده شود
 کشور چنگ انداخته ثروت ایران و منابع نفت و گاز

يتی و نظامی و این ثروت را صرف هزینه های امن
وتبليغاتی و خوش گذرانيها، وعيش و نوش 
روحانيون و آقازاده ها می کند می بایست هزینه 

بحرانی که بخاطر ساختار . بحران را بر عهده گيرد
اقتصادی ، اجتماعی و سياسی حاکم بر ایران و 
پيروی از سياستهای بانک جهانی بوجود آمده 

  . است
  

 راه کارگر با همه - سازمان کارگران انقالبی ایران
توان خود از خواست کارگران ایران و اعتراضات 

و شرط همه آنان برای پرداخت فوری و بی قيد 
فزایش دستمزدها، ا دستمزدهای عقب افتاده،

تحت پوشش قرار گرفتن همه کارگران و افراد 
آماده بکار تحت بيمه بيکاری و پرداخت مکفی 

و همه مردم بيمه بيکاری به آنان حمایت می کند 
ایران را به حمایت از خواست کارگران فرا می 

  !خواند
  
  

   راه کارگر-سازمان کارگران انقالبی ایران
  2003 اکتبر 24     1382 آبانماه 2جمعه 

  

  
  

  آمارهای هفته 
  

       
  ، معاون دآتر اآبري 
،   بهداشت  وزارت سالمت
 50:   پزشكي  و آموزش درمان

 از  ي ايران درصد خانوارهاي
  بيش. برند  مي  رنج سوءتغذيه

   درصد جامعه20از 
   به  اقتصادي دسترسي

 . ندارند  شكم منظور سيري
  
  

  
 
 
 

دآتر ربابه شيخ االسالم،  
رييس دفتر بهبود تغذيه وزارت 

 هزار آودك در ٨٠٠: بهداشت
آشور به دليل گرسنگى مزمن و 
دريافت ناآافى غذا دچار آوتاهى 

شيوع آوتاه . قد تغذيه اى هستند
 21طق روستايي  در منایقد

 درصد 11درصد و مناطق شهري 
 .است

رييس اداره سالمت  
  ٣٠: دهان و دندان وزارت بهداشت

 
 

 
 
 
 

 ساله ١٢درصد کودکان زير
ايرانى داراى التهاب لثه 

  .هستند
 

دآتر راه چمني رييس  
شمار : سازمان بهزيستى

 ميليون است از ٢ معتادان آشور
هزار معتاد پرخطر  ٥٠ د اين تعدا
 هزار معتاد ولگرد و ١٠٠ و  تزريقى

بطور متوسط . خيابانى وجود دارد
 نفر ٧/٢ در هر خانواده معتاد، 

آنند آه جمعيتى در  زندگى مي
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  آماده بکار، خصوصًا اخراجی هاستبيمه بيکاری مکفی حق همه کارگران 
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 ميليون نفر را تشكيل ٥/٤ حدود 
  .دهند مي

  
دبير آل مجمع  

هم اآنون دو : متخصصين ايران
 هزار دانش آموخته 700ميليون و 

شگاهى در آشور بيكار دان
  .هستند

  
محجوب دبيرآل خانه  

 درصد آارگران و 40تنها : آارگر
مزدبگيران آشور مزد حقيقى 

از هر سه يا . آنند دريافت مي
آار  بازار وارد هار نفرى آهچ

شوند تنها يك نفر شانس  مي
جذب شدن در بازار را پيدا 

  .آند مي
  

عبدعلي آريمي رييس  
آانون هماهنگي شوراهاي 

 40: اسالمي آار استان قزوين
واحد توليدي استان هم اآنون 

 واحد 20دچار مشكل هستند آه 
  دنآن در آستانه تعطيلي مي باش

  
معاون پشتيبانى وزير  

آل مطالبات : آموزش و پرورش
 ميليارد 520معوقه فرهنگيان 

 ميليارد 50دولت . تومان است
 تامين 81تومان را از منابع سال 

 ميليارد تومان از 470آرده و هنوز 
  .اين مطالبه باقيست

  
آوثري، معاون پشتيبانى  

 ميليون و 10: نهضت سوادآموزى
 هزار نفر از جمعيت آشور از 700

  .اند نعمت سواد محروم
  

مهدى ميرمعزي،مدير  
: عامل شرآت ملى نفت

درآمدهاى نفتى آشور در سال 
جارى نسبت به برآوردهاى بودجه 

  ه است درصد بيشتر بود٤٠ حدود 
   

در :  خبرنگاران بدون مرز 
 کشوری که آزادی ١۶۶ميان 

مطبوعات در آنها مورد تحقيق قرار 
 ديده ١۶٠ايران در رديف , گرفت

ايران در حوزه تامين . می شود
آزادی مطبوعات در سال گذشته، 

در ميان يکی از بدترين هفت 
  کشور جهان قرار داشته است

  
پور عضو  دآتر ابراهيم  

 دانشگاه تربيت هيات علمى
 45 سال گذشته 10طى : معلم

درصد آودآان ايرانى به صورت 
نظام . اند ناخواسته متولد شده

ريزى آالن در آشور  برنامه 
ريزى براى جمعيت  توانايى برنامه

ما توانايى . رو به رشد را ندارد
يابى براى نيروى  آموزش و مهارت 

  .جوان را نداريم 
 

دآترمحمدحسين اديب،  
هر سال : اد دانشگاه اصفهاناست
 هزار ميليارد تومان مقاطعه 11

فساد , دولتى واگذار مى شود
 30موجود در اين بخش ، حداقل 

 3به عبارت ديگر . درصد است
 ميليارد تومان فساد 300هزار و 

در . در بخش دولتي نهفته است
 6سه ماهه اول سال جارى 

 ميليون دالر واردات 420ميليارد و 
ام شده و آل حقوق آاال انج

گمرآى دريافتى دراين سه ماه 
 368.  ميليارد تومان است368

 6ميليارد تومان حقوق  گمرآى از 
 ميليون دالر واردات 420ميليارد و 

نشان دهنده فساد عظيم در 
فاسدترين . گمرآات آشور است

اقتصاد سياره زمين در ايران 
 .حاآميت دارد

 
 
 
 

 
 

 
.با ما تماس بگيريد  

 
سر دبير تک برگی              

 arash@funtrivia.com 
 

    روابط عمومی سازمان
 netr.public@rahekarga  

 
 تلفن عمومي سازمان

   6777819- 40- 0049  
 

 شماره فاکس سازمان                   
43455804-1-33 00  
 

                آدرس سايت راه کارگر  
net.rahekargar.www  

 
   آدرس سايت اتحاد چپ کارگری

com.etehadchap.www  
 

  آدرس سايت راديو برابری       
net.radiobarabari.www  

 
  آدرس صندوق پستی سازمان

195   BP  
  Paris cedex  12  France 75563  

  
  
  
  
  

 

 
 راديو برابری

 
راديو برابری هر شب ساعت 

شش (هشت و نيم بوقت ايران 
بر ) عصر بوقت اروپای غربی

روی ماهواره با مشخصات زير 
  : می کندبرنامه پخش

 
  

Satellite: Hotbird         613East
Freq.12597   GHz
Transpoder: 94
Symbol    Rate  :27500
Fec:3/4
CHannel  :GBTS  Feed ½
Right side of dual audio channel

 
شما ميتوانيد برنامه های هر روز را 

بصورت ضبط شده ازطريق شبکه 
ز جهانی اينترنت ، در آدرس زير ني

 :گوش دهيد
  

www.radiobarabari.net 
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