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!عقب نشينی در خارج، سرکوب در داخل  
 

   رضا سپيدرودی
  

ت رژيم فقها و نيرويي آه قادر به  سرنگوني بالفصل آن باشد، در آنار فروپاشاندن چشم انداز آينده نظام، وزن فشارهاي بين شكاف ميان بحران مشروعي
در اين وضعيت اگر اصالح طلبان حكومتي بهره برداري ابزاري از فشارهاي سياسي اروپا و . المللي و تاثيرات آن در سياست داخلي را افزايش داده است

در جهت امتيازگيري از رقيب و آمادگي مشروط براي همسويي با طيف استحاله در خارج از آشور در اين راستا را در ترآيب با اعتراضات آمريكا 
جوهراصلي سياست جناح تماميت خواه را مي مشابه در پيش گرفته است، و اقدامات نمايشي " روزه سياسي"نظير " شبه مدني"و " اديت شده"، "بهداشتي"
  . عقب نشيني و تسليم در عرصه بين المللي، سرآوب و قلع و قمع درعرصه داخلي: ن در يك آالم خالصه آردتوا

 نفر از 200پذيرش امضاي پروتكل الحاقي و اعتراف صريح خامنه اي به اين آه وي راسا در اين زمينه تصميم گيرنده بوده است، تحويل اسامي حدود 
 ميليون دالري به بازسازي عراق، همكاري مرزي با اشغالگران و تاسيس 300رآت در آنفرانس مادريد و وعده آمك اعضاي القاعده به سازمان ملل، ش

در بازگشت به پشت ميز " شيطان بزرگ"پايگاههاي آنترل عبور و مرور در مناطق مشترك مرزي عراق، اقداماتي است در جهت جلب رضايت 
  : اين عقب نشيني ها بتواندفقهاي حاآم اميدوارند آه.مذاآرات در ژنو

  از ائتالف گسترده بين المللي عليه رژيم در زمينه فعاليت هاي هسته اي جلوگيري آند و فشارها را در اين حوزه آاهش دهد: اوال
 از فشارهاي بين المللي مانع آانوني شدن اعتراضات در داخل و خارج از آشور در زمينه حقوق بشر و آزادي هاي دمكراتيك و ايجاد ريل تازه اي: ثانيا

  .در اين عرصه گردد
  سرپل هاي ارتباط فشارهاي بين المللي و اعتراضات داخلي را با اصالح طلبان حكومتي قطع آند و ابتكار عمل را همچنان در چنگ خود داشته  باشد: ثالثا
  .زمينه مساعدتري براي تشديد سرآوب مخالفان در داخل آشور فراهم آورد: رابعا
قق اين هدف هاي چهارگانه، مايه اميد فقها، سابقه وخيم آمريكا و مصلحت طلبي هاي اروپا در چشم پوشي بر نقض حقوق بشر بطور عمومي و در در تح

ي ها به همان گونه  آه براي فقها، اسالم، قران و ارزش ها  وسيله و بهانه آشتار مردم و سرآوب آزاد. رابطه با رژيم جمهوري اسالمي بطور اخص است
بنابراين فقهاي حاآم عقب . و تضمين ادامه نظام جباريت مذهبي است، حقوق بشر ابزار امتيازگيري و تحميل سلطه آمريكا و باج خواهي اروپايي ها ست

 انفجار آرژانتين و دهها نشيني مي آنند و امتياز مي دهند تا پرونده هايي نظير قتل هاي زنجيره اي و حمله به آوي دانشگاه در داخل و پرونده ميكونوس و
اقدام تروريستي ديگر در خارج بازگشايي نشود و حقوق بشر آه پاشنه آشيل نظام است به محور تازه اي براي اعمال فشار بر رژيم واستقبال جهاني از 

اين زمينه به حدي است آه کفته ميشود وحشت فقها در . خواست محاآمه رهبران جمهوري اسالمي در دادگاه بين المللي جنايت عليه بشريت تبديل نگردد
در آستانه  سفر نماينده ويژه سازمان ملل در امور آزادي بيان حتي شتابزده و در يك شگرد تبليغاتي اقدام به خراب آردن سلول هاي انفرادي در زندان هاي 

  .تحت امر سازمان زندان ها آرده اند
ه فقاهتي در غياب يك جنبش پردامنه آزاديخواهي اگر چه ممكن است  شكل انقياد را تغيير دهد، اما لزوما فشارهاي بين المللي بر عليه رژيم از بنياد پوسيد

اعمال فشار قدرت هاي بيگانه بر قدرتي آه با مردم ايران بيگانه است، تنها به شرطي ميتواند مستقل از نيات مجموعه اين . به رهايي مردم منجر نمي شود



نها به عنوان وسيله اي در مسير رهايي مردم قابليت بهره برداري آسب آند آه مقدم بر آن، جنبش معطوف به سرنگوني رژيم قدرت ها  و بازي هاي آ
شتاب دادن به روند هم گرايي نيروهاي دمكرات . فقها،  نه فقط درداخل، آه همچنين در سطح بين المللي موجوديتي توانمند و حقانيتي انكارناپذير آسب آند

يي نيروهاي چپ و دمكرات در عرصه اقدام عليه نقض حقوق بشر در ايران، آارزارهاي پردامنه براي آزادي بي قيد و شرط آليه زندانيان و همسو
سياسي و عقيدتي، گسترش نافرماني مدني و تمرآز جدي و فوري بر ايجاد هسته هاي مقاومت مدني در سراسر ايران، در شرايط آنوني برخي حلقات 

  .آز در جهت اين توانمندسازي استمراصلي ت
  
  

هتقی روزب  مخالفت با خصوصی سازی، شعاری راهبردی و با پتانسيل نيرومند  
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گرچ��ه اعت��راض ک��ارگران و کارکن��ان س��ه مجتم��ع اس��تراتژيک پتروش��يمی اراک،خ��ارک و اص��فهان ب��ا تولي��داتی ب��الغ ب��ر چن��د ميلي��ون دالر در روز علي��ه    
 سازی و انتقال کارکنان آن به بخش غير دولتی درميان امواج رويدادهای ديگر پژواکی درخور نيافته است، و رويدادهايی چون مجادله مجلس خصوصی

و دادستانی حول پرونده زهرا کاظمی، سخنان خامنه ای مبنی بر آن که سرکشيدن جام زهر پروتکل الح�اقی ب�ا اذن و موافق�ت وی ص�ورت گرفت�ه اس�ت،             
د نماينده سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر درجمهوری اسالمی آن هم پس از يک عقب نشينی بزرگ، و يا الم شنگه ای که حزب اللهی ورو

محم�د  (  ها و حاميانشان درپی تسليم رهبرشان برای سرخ نشان دادن ص�ورت رن�گ پري�ده خ�ود ح�ول دس�ت دادن ش�يرين عب�ادی ب�ا ي�ک م�رد س�الخورده               
  .موجب انعکاس کم دامنه حرکت اعتراضی کارکنان پتروشيمی شده است، اما اين بهيچ و جه به معنای کم اهميت بودن آن نيست...  کرده اند و بپا) ملکی

مردم�ی خردادم�اه امس�ال ازک�وی دانش�گاه ته�ران ني�ز دراعت�راض ب�ه زمزم�ه خصوص�ی             -و اگر در نظر بگيريم که شروع اعتراضات بزرگ دانش�جوئی          
اه ص�ورت گرف�ت و بخ�اطر داش�ته باش�يم ک�ه يک�ی از مطالب�ات جن�بش اعتراض�ی پرس�تاران، مخالف�ت ب�ا خصوص�ی س�ازی بيمارس�تان ه�ا و                  سازی دانشگ 

برای تنظيم عرضه و تقاضای آن می باشد و ب�األخره اگ�ر مخالف�ت ب�ی وقف�ه ب�ا خصوص�ی س�ازی کارخان�ه            " انصاف بازار "واگذاری عرصه بهداشت به     
های اخيرتوسط کارگران شاغل آن ها در نظر بگيريم، معلوم می شود که اين شعار عليرغم آن که عموما در قال�ب اعت�راض   های بزرگ را در طی سال       

های پراکنده و يا  بعضا در کادر منافع شغلی کارگران و کارکنان بخش مربوطه صورت گرفته و می گيرد، و عموم�ا ه�م متعل�ق ب�ه بخ�ش ه�ای دولت�ی و            
دماتی متعلق به آن است، اما در ماهيت خود يک ش�عار بني�ادی ب�ا پتانس�يل سراس�ری ب�وده و ب�ا سرنوش�ت ميلي�ون ه�ا زحم�تکش و            واحدهای توليدی و يا خ  

ارمغ�انی ج�ز تب�اهی و فالک�ت بيش�تر ب�رای آنه�ا بهم�راه         " ن�امرئی ب�ازار  "جوانان بيکار خاموش و  غيرخاموشی گره خورده است که سپردن آن ب�ه دس�ت             
مط�رح ش�دن و فراگي�ر گش�تن مطالب�ه ف�وق درع�ين ح�ال         . بنابراين نمی توان منکرتوان بالقوه نيرومند و بسيج کننده شعار فوق شد . ردنياورده و نخواهد آو   

می تواند مدعيان مدافع دموکراسی را در برابر آزمون بزرگی قرار دهد و با به چالش طلبيدن ادعاها و صف آرائی ه�ای  ک�اذب و ده�ان پ�رکن و متم�ايز         
  .مطالباتی ياری رساند-ف دوستان و دشمنان کارگران و زحمتکشان، به قرار گرفتن صف آرائی ها برپايه يک مبارزه راستين ضداستبدادیساختن ص

نگاهی به مخالفت کارگران و کارکنان با خصوصی سازی و ظرفيت های نهفته در اين شعار و واکنش های گوناگونی که ب�ر انگيخت�ه و ب�ر م�ی انگي�زد،                 
برشی از وضعيت، شاخص خوبی است برای به نمايش گذاش�تن س�مت گي�ری جري�ان ه�ای مختل�ف اجتم�اعی، توان�ائی ه�ا و ناتوان�ائی ه�ای جن�بش                بعنوان  

که به نوبه خود جستجو برای يافتن راه کارهايی برای خروج از وضعيت آچمز کنونی را .کارگری و شرايطی که مزد و حقوق بگيران در آن قرار دارند   
  :دراينجا نگاهی داريم به چندنکته در اين باره. جنبش های کارگری و زحمتکشی قرار می دهددر برابر 

بنابراين در کنه خ�ود ي�ک   . مقابله با خصوصی سازی در ماهيت خودشعاری است عليه يکی از سياست های اصلی و کالن دولت جمهوری اسالمی   -الف
اگر هم در اين يا آن مورد بنا ب�ه مالحظ�ات معط�وف    . بارزه منفرد و محلی قابل حل و فصل نيستمطالبه کالن و راهبردی بوده و و با اتکاء صرف به م         

به استراتژيک بودن اين يا آن واحد و يا شاخه صنعتی، سردمداران نطام به مانورها و عقب نشينی هايی مبادرت ورزند، باحتمال زي�اد ي�ک عق�ب نش�ينی               
  .ناپايدار و شکننده است

صرفنظر از نحوه و جنبه های اجرائی آن و صرفنظر از اين که خصوصی سازی در جمهوری اس�المی  -صل سياست خصوصی سازی   از آنجا که ا    -ب
ب�ااين تف�اوت   .  در مجموع با اجماع همه جناح ها همراه است، بنابراين مبارزه عليه آن با سد کل حاکمي�ت مواج�ه اس�ت       -چه معنای عملی و مشخصی دارد     

ناح اصالح طلب است ک�ه بعن�وان ح�امی پ�ر و پ�ا ق�رص سياس�ت خصوص�ی س�ازی، ب�ا در دس�ت داش�تن دس�تگاه اجرائ�ی بط�ور                      که در حال حاضر اين ج     
و همين مسأله فرصت هايی هرچند گذرا برای عوامفريبی و مانور های بشدت رياکاران�ه جن�اح   . مستقيم و بيواسطه در برابر خواست کارگران قرار دارد 

ته به آن در مي�ان ک�ارگران و کلي�ه م�زد و حق�وق بگي�ران ف�راهم م�ی آورد ت�ا درش�رايطی ک�ه حاکمي�ت دچ�ار ش�کاف ب�وده و                        تماميت خواه و نهادهای وابس    
ک�ه خنث�ی   . جناحی مظهر سرکوب بيشتر و جناح ديگری مظهر سرکوب کمتر قلم�داد م�ی گ�ردد، ب�ر بغرنج�ی ش�رايط ب�رای پيش�برد اي�ن مطالب�ات بيافزاي�د              

  .چه دقيق تر خطوط تاکتيکی معطوف باين مبارزه استسازی آن خود مستلزم تنظيم هر
 در بيرون از حاکميت، نيروهای اپوزيسيون ق�انونی و ي�ا اپوزيس�يون غي�ر ق�انونی و م�دافع خصوص�ی س�ازی، ب�ه دو دلي�ل در حماي�ت از اي�ن حرک�ات                  -ج

ي�ران، در و ج�ه ب�ارزخود آن بخ�ش از حاکمي�ت اس�ت ک�ه        نخست بدليل آنکه آماج نخست اين گونه مبارزه طلبی م�زد و حق�وق بگ  . دچار لکنت زبان هستند   
. به او دخيل بسته اند و ديگر آنکه در کائنات نظری و انديشگی آنان، خصوصی سازی مترادف با دمکراس�ی اس�ت        " آزادی و دمکراسی  "اينان در نيل به     

 اص�الح طلب�ان درخ�ارج کش�ور و م�دافعان نئولييراليس�م جه�انی،        اين انديشه تا مغز استخوان اين باصطالح حاميان دمکراسی از اکبر گنجی گرفته تا عقبه      
  .ريشه دوانده است

 حرک��ت اعتراض��ی ک��ارگران و کارکن��ان پتروش��يمی،همانند س��اير الي��ه ه��ای م��زدو حق��وق بگي��ر، نش��ان دهن��ده اي��ن واقعي��ت مه��م اس��ت ک��ه ک��ارگران و       -د
 بگون�ه ای متف�اوت از ادعاه�ا و ي�ا     -ب�رای آن�ان  . ه تقاب�ل ب�ا اس�تبداد برم�ی خيزن�د     زحمتکشان عموما از طريق دفاع از  مطالبات زمين�ی و بيواس�طه خ�ود ب�                 

 آزادی مجرد و بی ارتباط با مطالبات مشخصشان وجود خ�ارجی ن�دارد و ي�ا اگ�ر وج�ود داش�ته باش�د آن�ان از            -تصورات روشن فکران و نخبه گان سياسی      
برای آنان جنبش ضد استبدادی يک بعدی و متکی بر خواست يا خواست ه�ای سياس�ی   . دطريق مطالبات اخص خود و درپيوند با آن ها بدان سو رهسپارن          

 مطالب�اتی گون�اگون   -در واقعيت امر ما با جنبش های اجتم�اعی . صرف، نه وجود خارجی دارد و نه اگر وجود داشته باشد پاسخ دهنده مطالبات آنان است      
راسی بعنوان يک راهبرد عمومی، تنها می توان�د در ترکي�ب ب�ا آن ه�ا و بعن�وان حلق�ه پيون�د اي�ن         و چند بعدی مواجه هستيم که مبارزه برای آزادی و دموک          

اگر براستی به پلوراليسم بعنوان سنگ بنای دمکراس�ی ب�اور داري�م و اگ�ر تش�کل ي�ابی زحمتکش�ان را از         . جنبش ها و مطالبات با يکديگر معنا داشته باشد        
و اين البته ب�ه معن�ای تقوي�ت    . ريم، پس نبايد ذره ای در حمايت و تقويت اين گونه جنبش ها ترديدی روا داريمپيش شرط های اساسی جامعه مدنی می انگا    



 در براب�ر الگ�ويی اس�ت ک�ه ب�ر منجم�د س�اختن مطالب�ات اجتم�اعی بس�ود ي�ک جن�بش ت�ک بع�دی و ض�د                -جن�بش مرک�ب  -الگوی مبتنی ب�ر جن�بش جن�بش ه�ا         
  . استبدادی صرف اصرار می ورزد

ه عليه خصوصی سازی همان گونه که اشاره شد يک شعار راهبردی است که در محتوای خود عليه نظام حاکم و بطريق اولی عليه هردو جن�اح     مبارز -ه
بن�ابراين تقلي�ل آن ب�ه دع�وای ب�ين جن�اح ه�ا ب�ه معن�ای ته�ی س�اختن            . و فراتر از آن عليه سمت گيری سرمايه دارانه بوده و معطوف به جه�انی ديگ�ر اس�ت      

و همان طور که در عرصه سياسی، جنبش ضد استبدادی با عبور از سيکل معيوب گرينش بين بد و بدتر، و با تحريم هردو جناح ن�اگزير اس�ت ب�ا          . آنست
گشودن راه سوم، کليت نظام حاکم را به چالش بکشد و بدين گونه راه پيشروی خود را بگشايد، در حوزه مبارزه با سياست خصوص�ی س�ازی ني�ز جن�بش             

رگران و زحمتکشان نهايتا جز از طريق برپاکردن و تقويت تشکل های مستقل و نيرومند خود و جز با تشکيل يک دولت براس�تی دمکراتي�ک ک�ه خ�ود              کا
را در برابر خواست ها و نيازهای شهروندانش پاسخ گو بداند، و جز با دست ان�دازی ب�ه قلم�رو ممنوع�ه اقتص�اد و تس�ری م�وازين دمکراس�ی بحيط�ه آن،           

  . قادر نخواهد بود که مبارزه عليه خصوصی سازی به معنای واقعی را در راستای منافع اجتماعی خود سوق دهد 
 هم��ان ط��ور ک��ه م��ی دان��يم  س��رمايه داری جه��انی در ف��از ن��وين و در ط��ی ي��ک تع��رض نئوليبراليس��تی ب��ا تم��ام ت��وان خ��ود مش��غول ب��ازپس گي��ری و ي��ا      -و

 و آزادی های مدنی و سياسی، بسود تقويت انحصارات خصوصی و فرامليتی ب�وده و دمکراس�ی و خصوص�ی    محدودساختن دستاوردهای جنبش کارگری 
که مترادف با حذف بسياری از وظايف اجتماعی و نظارتی دولت در قبال شهروندان عادی و بازگذاشتن ميدان تاخت و تاز در براب�ر اي�ن        -کردن کامل را  

گرچه افزايش روز افزون شکاف های طبقاتی و جهانی کردن ابعاد فقر و فالکت و نيز مح�دود  .  می کند دو روی يک سکه واحد معرفی    -شرکت ها است  
شدن دامنه آزادی از نتايج محتوم اين سياست است، اما هيچکدام از آن ها باعث نمی شود که سرمايه داری برای فرار از بحران ساختاری و برای ت�أمين            

  .راب کن خود کوتاه بيايدنرخ سود بيشتر از اقدامات خانه خ
يکب�ار ب�ا حماي�ت از سياس�ت ه�ای اقتص�ادی خصوص�ی س�ازی         :   فرايند حاکم بر جهان تأثير خود را بر روندهای داخلی کشور بر دوگونه اعمال می کن�د        

عتراض��اتی ک��ه علي��ه اي��ن رژي��م و تش��ويق آن ب��ه پيگي��ری بيش��تر اي��ن سياس��ت و يکب��ار ب��ا مس��کوت گذاش��تن و ع��دم بازت��اب فج��ايع بش��ری اي��ن سياس��ت و  ا   
آری آنان در برابر اين گونه مطالبات مردمی، نظير مطالبات اخير صنايع پتروشيمی، ثقل سامعه تحس�ين انگي�زی را           .خصوصی سازی صورت می گيرد    

مش�روط ب�ه   . ش�روط اس�ت  حمايت آنان از جنبش های اعتراضی همان گونه که در مورد جنبش دانشجويی نيز ش�اهد ب�وديم م  . از خود به نمايش می گذارند   
  . آن که نسبت به مقدسات نظام سرمايه داری تعرضی صورت ندهند

بديهی است در چنين وضعيتی جنبش مقابله با خصوصی سازی اگر بخواهد که يارای ايستادگی در برابر اين سياست ض�د ک�ارگری، سياس�تی ک�ه درع�ين       
اطع شهروندان کشور است، راهی جز نيرومن�د ترک�ردن خ�ود و پ�رطنين ترس�اختن       حال متضمن تعرض عمومی به سطح زندگی و حقوق مدنی اکثريت ق           

  .صدای خود از طريق غلبه بر پراکندگی و تقويت همبستگی طبقاتی ندارد
  نا همزبانی و ناهمزمانی

آنس�ت ک�ه اعتراض�ات متع�دد و     معن�ای اي�ن س�خن    . بی ترديد مهم ترين ضعف جنبش کارگران و زحمتکشان را در شرايط کنونی بايد پراکندگی آن دانس�ت            
پديده ای که رژيم را قادر می . اما پراکنده بوده و خود را در ناهمزمانی و نا همزبانی اين حرکات نشان می دهد . دايمی وجود دارند و کم هم وجود ندارند       

  .سازد اين حرکات اعتراضی را عليرغم وفورشان درهم شکسته و خفه سازد
وامل گوناگونی چون سرکوب، نقش مخرب تشکل های کارگری وابسته به رژي�م، ض�عف تش�کل ه�ای مس�تقل،بحران عظ�يم            بدون اينکه بخواهيم دخالت ع    

ساختاری در اقتصاد و وجود انبوه ارتش ذخيره کار و ضعف پيشروان کارگری و يا مهاجرت عظيم به شهرها و گسست س�نت مب�ارزاتی ک�ارگران و ک�م      
را در بوجود آمدن اين وضعيت ناديده انگاريم، و يا با ساده نگری به تحلي�ل ت�ک علت�ی در بررس�ی     ... ه کارگر وکاری روشنفکران و نيروهای مدافع طبق     

اي��ن معض��ل پيچي��ده ف��رو غلط��يم، ام��ا باي��د پ��ذيرفت ک��ه در تحلي��ل نه��ائی عملک��رد اي��ن عوام��ل گون��اگون خ��ود را در ض��عف همبس��تگی طبق��اتی ک��ارگران و    
در معنای تجريدی و تاريخی يک مقوله است و اينکه بطور مشخص و عينی دريک جامع�ه مع�ين تاچ�ه ح�د     " ی خودطبقه برا . "زحمتکشان نشان می دهد   

بی ترديد، وجود شکاف ها و گسست های متعددی در ميان مزد و حقوق بگيران جامعه ما، از مهم ت�رين  . هستی و فعليت پيداکرده باشد چيز ديگری است     
ک�ه بازت�اب آن را م�ی ت�وانيم در     .  همبستگی درميان طيف گسترده و پراکنده مزد و حقوق بگيران کشور بش�مار م�ی آي�د   موانع قوام يافتگی طبقاتی و بروز 

اتکاء بک جانبه به ابراز واکنش های اعتراضی درسطح واحدها و بسنده کردن به پی گيری منافع کوچک و محدود اين يا آن بخش معين و ي�ا در بهت�رين       
تمرک�ز ي�ک جانب�ه ب�ر روی حف�ظ اي�ن ي�ا آن امتي�از موج�ود و ي�ا کس�ب اي�ن ي�ا آن              . و صنفی اين يا آن بخش کارگری مشاهده کن�يم   حالت مطالبات رسته ای     

امتياز کوچک، مبارزات کارگران را پراکنده ساخته و بيش از حد الزم به آن رنگ و بوی محلی و رسته ای داده و موجب محدود نگری و از دست دادن 
طرح ضرورت . رک برای منافع مشترک و الجرم ناکامی اين طبقه حتی در دست يابی و يا حفظ همان مطالبات خرد و اوليه شده است افق و مبارزه مشت   

فراروی از خواسته ها و حرکت های منفرد و دعوت به مبارزات مشترک حول منافع و مطالبات مشترک، به معنی نف�ی ض�رورت و حت�ی انک�ار برخ�ی                
بح�ث ب�ر س�ر آنس�ت ک�ه پيون�د آن ه�ا ب�ا حرک�ت ه�ای ب�زرگ ب�ه ک�ارگران و              .  اعتراضات در واحدهای منفرد و يارسته ای نيست        دست آوردهای اين گونه   

ب�ديهی اس�ت ک�ه نق�د ک�م افق�ی ح�اکم ب�ر ک�ارگران و درک ض�رورت مقابل�ه ب�ا آن،             . زخمتکشان قدرت چانی زنی می دهد که در شرايط کنونی وجود ندارد  
ی مزد و حقوق بگيران، بعنوان مهم ترين سرمايه آنان،نه فقط برای کسب دس�ت آورده�ايی در چه�ارچوب وض�عيت کن�ونی         موجب تقويت همبستکی طبقات   

و اگ�ر بپ�ذيريم ک�ه همبس�تگی ن�ه ب�ا س�خنرانی ان�در         . بلکه به مثابه اهرم کار آمدی برای مداخله در حوادث بزرگی خواهد بود که جامعه ما آبس�تن آن اس�ت         
رز اين و آن، بلکه در بستر مبارزه مشترک و واقعی صورت می گيرد دراين صورت به اهميت سرنوشت ساز ايجاد چن�ين بس�ترهايی          فوايد آن و يا با اند     

  .در شکل گيری اين همبستگی طبقاتی بعنوان مهم ترين حلقه مفقوده جنبش مزد و حقوق بگيران بهتر پی خواهيم برد
  گامی بجلو برای غلبه بر پراکندگی*

بعن�وان مث�ال پرس�تاران ب�ه     . رميان طبقه مزد و حقوق بگير وجود دارد، اما اين پراکندگی نسبی بوده و در بخش های مختلف آن متف�اوت اس�ت        پراکندگی د 
د جمعيت وسيع معلمان نيز با جايگاه حساسی که در پيون� . عنوان کارکنان خدماتی و حقوق بگير بيمارستان ها از آگاهی و تشکل نسبتا خوبی برخوردارند             

ب��ا جوان��ان وحاکمي��ت م��ذهبی دارن��د،بعنوان م��زدو حق��وق بگي��ران در مب��ارزه دائ��م ب��ا حاکمي��ت ق��رار داش��ته و از ق��درت تجم��ع و همبس��تگی نس��بتا مطل��وبی    
ن اما متأسفانه کارگران و کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی علي�رغم کش�اکش ه�ای م�داوم ب�ا حکوم�ت وي�ا کارفرماي�ان خ�ود و ب�اوجود داش�ت                  . برخوردارند

ع�الوه برحلق�ات ف�وق، تش�کل ه�ای معط�وف ب�ه        . سنت های درخشان و تجارب پربار، بنا بداليلی، در شرايط کنونی از پراکن�دگی بيش�تری رن�ج م�ی برن�د            
ن�د آغ�از   اگر بپذيريم که پيشروی بجلو تنها می تواند از وضعيت واقعی و پايه هايی که بطور عين�ی وج�ود دار      . صنوف گوناگون و ريشه دارنيز کم نيستند      

شود، دراينصورت در راستای ترميم حلقه مفقوده اصلی، يعنی تقويت همبستگی بين اليه های مختلف طبقه ب�زرگ م�زد و حق�وق بگي�ران، الزم اس�ت ک�ه             
ي�ان متش�کل   و در وهل�ه نخس�ت م  -آنها دريک حرکت ترکيبی و دوگانه يعنی هم در سطح افقی به ايجاد پيوند مابين بخش های مختلف مزد و حقوق بگيران       

بويژه در آن بخشی ک�ه  ) تقويت پيوندهای صنفی و رسته ای( مبادرت ورزند و هم در سطح عمودی -ترين و آگاه ترين بخش ها که در باال بدان اشاره شد      



د موج�ب تقوي�ت هم�ديگر    دو اقدام فوق بهيچ وجه در برابر يکديگر قرار نداشته و برعکس مکمل هم ب�وده و م�ی توانن�        . با پراکندگی بيشتری مواجه هستند    
  .شوند

گام نخست، برقراری گفتگو و بحث آزاد حول مشکالت و تبادل تجارب، ارزيابی شرايط عمومی حاکم بر محيط های کار و يافتن نقاط اش�تراک در مي�ان       
فراهم س�ازی اي�ن گون�ه    . گران استدر ميان خود کار... مطالبات بخش های مختلف و تنظيم چگونگی برخورد با تشکل های وابسته به جناح های رژيم و    

ب�ديهی اس�ت ک�ه    . گفتگو های چندجانبه بصورت علنی و بدور از تشريفات رسمی می تواند با تدارک مرکز يا مراکزی برای تجمع مشترک صورت گيرد  
ی ه�ا و همک�اری ه�ای ممک�ن،     چنين تجمع و يا تجمع�اتی م�ی توانن�د در رون�د تک�وين خ�ود ب�ه عن�وان ه�م ظرف�ی ب�رای گفتگ�و و ه�م ظرف�ی ب�رای همگرائ�                      

فع�الين ک�ارگری   . ضروری، پرتحرک و بدور از غلطيدن به ورطه پالتفرم گرائی های انتزاعی و با تاکي�د برخص�لت جنبش�ی ت�ا س�ازمانی ص�ورت گي�رد                    
دن ب�ه چن�ين مراک�زی را    خود، بيش از هرکس ديگری بدليل داشتن تجربه و آشنائی به سوراخ سنبه های نظام حاکم، شايستگی طراحی و موجوديت بخشي          

  .  که بتواند از گزند تهاجم رژيم درامان بماند، دارا هستند
ام�ا در ش�مار زي�ادی از    . گرچه بخش ه�ای مختل�ف م�زد و حق�وق بگي�ران دارای مطالب�ات خ�ودويژه ای هس�تند ک�ه نم�ی توانن�د و نباي�د نادي�ده گرفت�ه ش�وند                   

راج و  بيمه بيکاری و حق تشکل و مقابله ب�ا سياس�ت ه�ای ض�د ک�ارگری دول�ت و م�وارد مش�ابه،         مطالبات اصلی چون دستمزد متناسب با تورم و عليه اخ 
کشف اهميت همکاری حول اين گون�ه مطالب�ات مش�ترک توس�ط خ�ود م�زد و حق�وق بگي�ران، امي�د و ت�وان ت�ازه ای ب�ه جن�بش              .دارای منافع مشترکی هستند 

 حقوق بگيران، لشکر برزگ بيکاران و همه زحمتکشان بخشيده  و برطنين صدای آنان خواه�د  کارگران،معلمان، پرستاران و در يک کالم به همه مزد و      
  .افزود

بی گمان در شکل گيری و راه اندازی اين مرکز يا مراکز تجم�ع مش�ترک و مس�تقل و تش�ويق و متقاع�د س�اختن بخ�ش ه�ای متختل�ف جن�بش م�زد و حق�وق                      
  .علق به هرکدام از اين بخش ها، مهم و تعيين کننده استبگيران به شرکت در آن، نقش آگاهان و پيشروان مت

عالوه برآن روشنفکران و بويژه جنبش دانشجويان دمکرات و  مدافع مطالبات زحمتکشان، می توانند در دام�ن زدن و تقوي�ت پيون�د بخ�ش ه�ای گون�اگون                
و درهمين راستا نيروهای مدافع زحمتکشان و جنبش های . ته باشندجنبش های اجتماعی  بايکديگر و ايجاد تريبون های گفتگو نقش شايسته و مؤثری داش       

اجتماعی در خارج کشور نيز می توانند به نوبه خود با توجه ب�ه تج�ارب و امکان�اتی ک�ه درش�رايط خ�ارج کش�ور قاب�ل دسترس�ی اس�ت، مب�ادرت ب�ه ايج�اد                  
  . تجربيات و صدای زحمتکشان داخل کشور نمايندتريبون ها و رسانه هايی نيرومندی برای تقويت اين همبستگی و بازتاب دادن

82 آبان 15با برابر 6.11.03  
  
  

"اتحاد کارگران و مزد بگيران عليه بيکاری ضرورتی حياتی است    "                 
 

 
وندیعلی دما                                                                                                    

 
 

ميليونها کارگر و مزدبگير در کارگاهها و . امنيت شغلی مدتهاست که ديگر در ايران اسالمی برای کارگران و مزدبگيران کشور وجود ندارد
کارگران فصلی، کارگران ساختمانی، کارگران قالی باف، . واحدهای زير ده نفره رسمًا از هر گونه حمايت قانونی کنار گذارده شده اند

 سا گذشته، که 25و اين در حاليست که در . هرگز امنيت شغلی و مزايای برسميت شناخته شده ديگر کارگران را نداشته اند... گران نانوا و کار
حکومت اسالمی در ايران استقراريافته است معيارهای ايدئولوژيک و سياسی و امنيتی و اطالعاتی، همواره مبنای استخدام و به کارگيری 

به همين خاطر هم بود که در سالهای آغازين استقرار حکومت اسالمی، صدها هزار کارگر، . ر و متخصص کشور بوده استنيروی کا
کارمند، معلم و فرهنگی کشور به داليل سياسی و ايدئولوژيک اخراج شدند و برای بسياری از شغل ها و کارها، مالک های اسالمی و کنکاشها 

ی معيار قرار گرفت و بدين طريق بسياری از مردم را از داشتن شغل و کار مناسب با توانائيشان محروم و جستجوهای اطالعاتی و امنيت
  .کردند

  
اينک عالوه بر اين معيارهای اسالمی و ايدئولوژيک و نزديکی به دستگاههای دولتی و مذهبی، برای توده کارگرو مزدبگير کشور، معيارهای 

اصالح " يعنی عالوه بر يکه تازيهای تجار و آقازاده ها و روحانيون بورژوا،. ول نيز افزوده شده استبانک جهانی و صندوق بين المللی پ
کارخانه ها و . برای سودآورکردن انتقال به بخش خصوصی نيز به اين معيارها اضافه شده است" تبديل نيروی کار" ،  "ساختار صنايع

ديکان دستگاه دولتی و روحانی واگذار ميشود و پس از چندين ماه، نپرداختن حقوق ودستمزد واحدهای توليدی کشور به آقازاده ها و تجار و نز
  .کارگران، صاحبان جديد اين واحدها، کارگران را اخراج و بازخريد می کنند

  
  در اين رابطه است که تنها در چند ماهه گذشته، سه هزار کارگر در شهر قزوين بازخريد شده اند؛

 کارگر شرکت خدمات و پشتيبانی وزارت نفت، پس 600 دستور اخراج کارگران شرکت های تابعه را صادر کرده است؛ بانک صنعت و معدن
 هزار 5از انحالل، بيکار شده اند؛ به اين آمار می توان پانزده هزار کارگر شاعل در صنايع نساجی در اصفهان ، سی هزار کارگر در تهران، 

مقامات حکومتی اعتراف می کنند که با واگذاری صنايع به . کرد که يا اخراج و يا در آستانه اخراج و بيکاريندرا اضافه ... کارگر در گيالن و
تهران، گيالن، مازندران، . بخش خصوصی و سياست اصالح ساختار صنايع، حدود يک ميليون و هشت صد هزار از کار بيکار شده اند

. هيچ کجای اين کشور از اين هجوم لجام گسيخته در امان نمانده است...  کردستان، کرمان و خراسان، اصفهان، خوزستان، همدان ، کرمانشاه،
در حالی که دولت موظف به . ويرانی صنايع و واحدهای توليدی کشور و رها ساختن کارگران آنها به سياستی رسمی و دائمی تبديل شده است

؛ سياست حکومت اسالمی همين نيروهای انسانی را که در کارخانه ها، ادارات و ايجاد تأمين شغل و کار برای نيروهای انسانی کشور است
اخراج و تعديل نيروها در مراکز و کارخانجات دولتی . مراکز توليدی و خدماتی هستند، مشمول طرح تعديل قرار داده و از کار اخراج می کند



 هزار کارگر، اينک کارگران صنايع نفت و پتروشيمی و 800يليون و و غير دولتی روند سريعی به خود گرفته و پس از بيکار سازی يک م
  .ماشين سازيها در معرض تهاجم قرار گرفته اند

  
 هزار نيروی جوان به بازار 700اين در حالی است که روند ايجاد شغل در کشور آهنگی بشدت کند دارد و اين در شرايطی است که ساالنه 

 درصد از رقم کل بيکاران 4/41 نشان می دهد که 81ز سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی در سال آمار منتشره ا. کار وارد می شوند
اين سازمان پيش بينی می کند که رقم بيکاران تحصيل کرده . کشور را بيکاران با تحصيالت باالی ديپلم، از فوق ديپلم تا دکترا تشکيل ميدهند

 سال از 29 تا 22ه گفته صفدر حسينی وزير کار و امور اجتماعی رژيم، بين گروههای سنی ب.  درصد خواهد رسيد42 به 82در پايان سال 
 درصد نرسد تعداد بيکاران ايران ظرف چند سال آينده به 8به گفته وی اگر نرخ رشد اقتصادی به بيش از . هر سه ايرانی، يک نفر بيکار است

.  هزار فرصت شغلی، مطلقًا به انجام نرسيده است800که پيش بينی های ساالنه برای  ميليون نفر خواهد رسيد و اين در حالی است 5/5بيش از
يعنی .  سال هستند15 درصد آنها زير 43 سال است و حدود 20 درصد جمعيت ايران زير 53 تا 52بر اساس آمارهای انتشار يافته، حدود 

بر اساس پيش بينی های خوش بينانه محاسبات جمعيتی رقم بيکاری . د سال قرار دار20 ميليون نفر جمعيت کشور زير رده سنی 36نزديک به 
.  درصد جمعيت فعال کشور بيکارند3/16اين در حالی است که بنا به آمارهای انتشار يافته .  ميليون در چند سال آينده خواهد رسيد7 تا 5/6به 

 هزار دکتر، 23 هزار مهندس کشاورزی بيکار و عالوه بر آن 46درصد فارغ التحصيالت دانشگاهی بيکار هستند،بطوريکه 17/15نزديک به 
  . ماما و پرستار، بيکار در کشور وجود دارد

  
اين وضعيت است که همه از انفجار و بحران اجتماعی صحبت می کنند، هر کس از زاويه ای؛  اّما همه بر وجود بحران صحه می گذارند و 

 ميليون پسر مجرد که در خانه های 5/3ميليون دختر مجرد و 5/5. بيش از نيمی از آنان بيکارند ميليون معتادی که 4. بر آن تأکيد می کنند
  .پدری زندگی می کنند و قادر به تأمين حداقل های زندگی خويش نيستند

  
درد آور آنکه هزينه تمام و . همه پيامدهای بيکاری ميليونی در کشور ماست... فقر و تنگدستی، خودکشی، تالشی خانواده ها، ناامنی اجتماعی و

ميليونها کارگر و مزدبگيری که از حداقل حقوق و امنيت شغلی و . اين مشکالت و مصائب را توده کارگر و مزد بگير می بايست بپردازد
الها و و با واردات گسترده کا" تجارت را بهتر می فهمند" اجتماعی بی بهره اند و بخاطر سياست حکومت اسالمی و سردمداران آن، که

محصوالت از کشورهای مختلف، کارخانه ها را به ورشکستگی می کشاند و توده کارگر و زحمتکش کشور را بدون بهره مندی از بيمه 
  .بيکاری مکفی، از کار اخراج می کنند

  
 را از کار بيکار ساخت؛ دير زمانی نيست که سياست تعديل و اصالح ساختار، صنايع نساجی را در بر گرفت و دهها هزار کارگر اين صنايع

نگرانی ناشی از احتمال بيکاری و گرفتار شدن در . اينک صنايع نفت و پتروشيمی در دستور سازمان دهندگان سياست تعديل قرار گرفته است
کارگری اعتراضات . گردونه فقر و تنگدستی، صدها هزار کارگر صنايع و واحدهای توليدی کشور را بشدت هراسان و وحشتناک کرده است

اين اعتراض و خشم است که . در ماهها و هفته های گذشته، دقيقًا بيان اعتراض و هراس از موقعيتی است که کارگران ايران با آن مواجه اند
  .همه را به تفکر واداشته است

  
شدارها در رسانه های حکومتی و اّما عليرغم همه بحث ها و ه. همه از انفجار و بحران صحبت می کنند و در باره آن به بحث پرداخته اند

ارگانهای قانون گذاری و اجرايی بحث دستگاه دولتی و امنيتی، بحث امنيت و کنترل بحران است تا جوابگويی به خواست کارگران و رها 
رار سازی سياست خصوصی سازی و سياست تعديل اقتصادی و رسيدگی فوری به صدها هزار کارگری که در آستانه بيکاری و اخراج ق
  .گرفته و ميليونها نفری که در فقر و تنگدستی غوطه ورند و قادر به تأمين اصلی ترين مايحتاج ضروری زندگی خود و خانواده هايشان نيستند

  
برای سود آور کردن کارخانه ها و . واقعيت اينست که سياست اخراج و بيکار سازيها، با مسئله سياست خصوصی سازی گره خورده است

ليدی و خدماتی، اولين دستور العمل کارفرمايان و دولت، حذف حقوق و مزايای کارگران است؛ فشار افزون تر بر نيروی کار و مراکز تو
سياستی که با استفاده از موقعيت بی حقوقی کارگران، نبود حق بيمه بيکاری، نبود تشکل مستقل کارگران و مزد . اخراج کارگران است 

به اين لحاط گسترده شدن تهاجمات حکومتی به حق کار و . ود و مقاومت های پراکنده کارگران را در هم می شکندبگيران، به پيش برده می ش
امنيت شغلی کارگران ايران، از طريق به حراج گذاردن کارخانجات و صنايع اصلی کشور، خصوصًا نفت و پتروشيمی، شرايط تازه ای 

سو طبقه کارگر ايران را به شکلی بشدت وحشتناک به عقب راند و تمامی دستاوردهای مبارزاتی شرايطی که می تواند از يک. آفريده شده است 
آنرا تصاحب کند؛ يا اينکه می تواند بخاطر موقعيت ويژه کارگران نفت و پتروشيمی و تجربه طوالنی آنان در مبارزه برای حقوق کارگری و 

  .رژيم اسالمی را به عقب راند و سياست خصوصی سازی را به شکست کشاندموقعيت بی نظير نفت و پترو شيمی در اقتصاد ايران، 
  

مبارزه برای حق . به همين خاطر است که مبارزه متحد کارگران عليه خصوصی سازی وبيکار سازی ها اهميت فوق العاده ای پيدا کرده است
بکار، افزايش دستمزدها و پرداخت فوری و بی قيد وشرط تمام کار، امنيت شغلی، ممنوعيت اخراج، بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد آماده 

اينک تنها کارگران نساجی . دستمزدهای عقب افتاده، حق تشکل و اعتصاب اينک به خواست همه کارگران و مزدبگيران کشور تبديل شده است
 و معدن ، راه و  شرکتهای تابع بانک صنعتکاشان ، بهشهر و ری نيستند که در معرض اخراج و بيکاريند؛ اينک تنها کارگران شاعل در

ترابری و صنايع مصرفی نيستند که در معرض اخراج و بی حقوقی کامل قرار دارند؛ اينک تنها کارگران کارگاههای زير پنج و ده نفره نيستند 
 و مراکز که بی قانونی کامل بر آنان حاکم است، بلکه اينک کارگران نفت و پتروشيمی و ديگر کارگران و مزدبگيران کشور، در همه صنايع

تنها . ويروس بيکارسازی و اخراج همه جا را فرا گرفته است. توليدی و خدماتی نيز در معرض اين حمله و هجوم غير انسانی قرار گرفته اند
 اين يک ضرورت فوری و عاجل است که همراه. و تنها مبارزه متحد کارگران و مزدبگيران کشور است که می تواند با اين ويروس مقابله کند

. با همه کارگران و مزدبگيران کشور، زنان، مردان، بيکاران، جوانان، عليه اين سياست ضد کارگری و ضد انسانی به اعتراض بر خيزيم
نگذاريم . برای يک زندگی انسانی در رفاه و آسايش برای در هم شکستن دايره اخراج و بيکاری و فقر و مسکنت ، می بايست به ميدان در آئيم 



 ضد انسانی اخراج و بيکار سازی، تحميل فقر و تنگدستی بر زندگی پيروز شود با وارد کردن نيروی متحدمان و حمايت از که سياست
مبارزات همديگر، با بر پا کردن انجمن ها و گروههای اعتراض در سطح کارخانجات، ادارات ، مراکز توليدی و خدماتی، در سطح محالت و 

نان و بر پايی تحصن ها و اعتراضات پايدار سياست بيکار سازی و اخراج را در هم شکنيم و پرچم کار، نان، با مشارکت گسترده زنان و جوا
  4/11/2003      .آزادی و عدالت را بر افرازيم

  

  

  مراسم سالگرد درگذشت صفرخان با يورش عوامل سازمان اطالعات رژيم مختل شد ٭ 

  
 در امامزاده طاهر آرج  با حضور بيش از ده هزار نفر بعد از ظهر روز جمعه مراسم سالگرد درگذشت صفر خان قهرمانيان3راس ساعت 
آردند با طرح ر آه تنى چند از آنها عناصر شناخته شده اطالعاتى رژيم بودند سعى اخاللگ دقيقه تعدادى 20 و 3اما تا ساعت . آغاز گرديد

 دقيقه با قرائت پيام ناصر زرافشان توسط فريبرز 20 و 3سرانجام مراسم در ساعت . شعارهاى پان ترآيستى مانع برگزارى مراسم گردند
شروع به خواندن پيام )  توسط جمهوری اسالمی اعدام شد 60 که در دهه مادر انوشيروان لطفى(رئيس دانا افتتاح شد و سپس مادر لطفى 

 عمل  و تحت عالمت گرگهای خاکستریپس از چند لحظه عوامل اطالعاتى رژيم آه در پوشش پان ترآيستها. واده هاى شهدا آردخان
مراسم بدين گونه در امامزاده طاهر قطع گرديد ولى شرآت آنندگان در . مىآردند به مادر لطفى حمله آرده و ميكروفن را از وى گرفتند

  .تا ياد عزيز اين مبارز چپ و اسطوره مقاومت در زندانهای رژيم پهلوی را گرامی بدارند  مراسم به خانه صفرخان رفته

. 
 

  متن پيام گروهی از هم بندان صفرخان به مراسم بزرگداشت وی
  
  

  ,گرامی باد ياد صفرخان قهرماني
  !آنكه همگان را پايداری می آموخت 

  
بايد بداند از زندانی , بگويد» !نه« , سان خواست به يك حكومت استوار بر شالق و زندانما از اين اسطورة مقاومت آموختيم آه هنگامی آه ان

  !شدن گريزی نيست
به زندانبان باشيم و هر يك سندی شويم عليه » نه« همچنان مظهر , ما از اين استوار مرد زندان آموختيم آه با پا برجا ماندن در زندان

  !حكومت زور
ی آموختيم آه هيچگاه نبايد اميد به فروريزی ديوارهای زندان و آزادی زندانيان سياسی را از دست داد و بايد باور و ما از اين صخره ايستادگ

  !داشت آه حرف آخر را مردم خواهند زد
 به آموزه خود سی سال تمام, آموزنده ای آه; اين آموزش ها را آموزگاری می آموخت آه جان و جوانی خويش را پشتوانه آنها قرار داده بود

و رنجبر ; سخت ترين دوره های سياسی را به صالبت پشت سر نهاد و بدترين زندان ها را به تلخی زيست, قهرمانی آه; های خود پايبند ماند
  .عنوان بزرگ خان را بر بستر سی سال پايداری اش از هزاران هم بند خود گرفت, بپا خاسته ای آه

نشانه نبود آزادی , او می گفت زندان سياسی و زندانی سياسي. ر ساده و در همانحال بس ژرف بودبسيا, درس های خان زجرآش و فروتن ما
و همان را آنگاه آه در جمهوری اسالمی ; اين آموزه را هنگامی آه در زندان شاه بود گفت, صفر خان. و عالمت برپايی حكومت زور است
  .تكرار آرد, شاهد توسعه زندان های سياسی شد

رنج فراوان برد و از مشاهدة تداوم اين زجرهای طاقت فرسا دربيست ,  سال تمام از تازيانه هايی آه بر تن هم بندان او فرود می آمدسی, خان
  :به بزرگترين نتيجه گيری حيات پردردش دست يافت , سال آخر زندگی اش

  !آه حذف هرنوع زندان سياسی, آزادی زندانيان سياسي, نه تنها
  !آه ممنوعيت بی قيد و شرط هر نوع فشار و شكنجه, نجه و ارعابقطع شك, نه فقط
  !آه لغو مجازات اعدام, تالش برای رهايی محكومين سياسی به اعدام, و نه تنها

, ياد بزرگ او را با تكرار همين جمع بست ژرف و بزرگ وی از تحمل و مشاهدة شصت سال شكنجه, و ما هم بندان اين سترگ مرد پرآوازه
  !صفرخان قهرمانی:  اعدام گرامی می داريم و يكبار ديگر نام جاودانه اين سپيدموی پايداری و ايستادگی را تكرار می آنيماسارت و

  .به اين سمبل جاودانه زندانی سياسی درود می فرستيم, و به نام دهها هزار زندانی سياسی ايرانی در حكومت شاه و حكومت جايگزين آن
  

احمد , اصغر ايزدي, رضا اآرمي, محمد اعظمي, جواد اسكويي, يوسف اردالن, فريدون احمدي, باقر احمدزاده, وخابراهيم آ, محمد آزادگر
ناصر , دآتر محمدرضا جوشني, دآتر فردوس جمشيدی رودباري, حسن جعفري, علی پورنقوي, غنی بلوريان, يداهللا بلدي, بناساز نوري

, )اخوي(فرهمند رآنی , ناصررحيم خاني, اآبر دوستدارصنايع, محمد دشتي, هروز خليقب, نقی حميديان, علی خاوري, حسن حسام, جوهري
, مهدی فتاپور, حسن عزيزي, مجيد عبدالرحيم پور, جمشيد طاهری پور, محمدرضا شالگوني, جالل شالگوني, اآبر سيف, ماشاء اهللا سليمي
مرتضی ملك , مسعود ملكي, مصطفی مدني, روبن مارآاريان, سيروس ماوايي, شهاب لبيب, حسن گلشاهي, بهزاد آريمي, مسعود فتحي



  .....,محمدجعفر هنريار, پرويز نويدي, فرخ نگهدار, حسين مولودی صفا, اميرممبيني, محمدي
  ........................و 
  
  

          چهارمين تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی اراک برگزارشد                       
 
 

در دهمين روز از شروع . ات و تجمعات کارگران صنايع پتروشيمی در اراک و اصفهان و خارک همچنان ادامه دارداعتراض
اين اعتراضات، کارگران پتروشيمی اراک در سالن آمفی تئاتر اين شرکت تجمع کرده تا مخالفت خود را با واگذاری پتروشيمی 

کارگران با دادن قطعنامه ای، مجددًا بر خواست کارگران . دبه بخش خصوصی و خارج شدن از وزارت نفت اعالم کنن
  .پتروشيمی مبنی بر ماندن در شرکت ملی نفت ايران تأکيد کردند

  
گزارشات حاکيست که فرماندار منطقه نيز که از رشد اعتراضات کارگری و گسترش آن به ديگر مناطق کارگری به هراس 

  . داد که تا يک هفته ديگر مشکالت کارگران را پيگيری کندافتاده است باحضور در اجتماع کارگران قول
در پتروشيمی اصفهان نيز اعتراضات کارگری ادامه داشته و يکی از نمايندگان مجلس اسالمی با شرکت، در اعتراض کارگران 

را يک طرفه نقص قول پيگيری خواست کارگران را داده است و گفته است که قرار داد استخدامی بين کارکنان و وزارت نفت 
  .کرده اند و اين غير قانونی است و او از طريق مجلس و مکاتبه با وزارت نفت خواست کارگران را پيگيری خواهد کرد

  
 آبانماه آغاز شده است؛ 5اين اعتراضات که با انتشار نامه رئيس پتروشيمی مبنی بر انتقال کارگران به بخش خصوصی، از روز 

عليرغم آنکه اعالم شده است که کارگران پتروشيمی به بخش خصوصی منتقل . ا برانگيخته استخشم کارگران پتروشيمی ر
نخواهند شد اّما کارگران صنايع پتروشيمی در اراک ، اصفهان و خارک خواهان تضمين امنيت شغلی خويش، لغو رسمی تصميم 

  .ی هستندسازمان پتروشيمی و وزارت نفت بر انتقال کارگران پتروشيمی به بخش خصوص
  

 راه کارگر از خواست و مطالبه کارگران پتروشيمی قاطعانه حمايت می کند و همه کارگران -سازمان کارگران انقالبی ايران
ايران، خصوصًا کارگران نفت و پتروشيمی را فرا ميخواند با حمايت از خواست و اعتراض کارگران پتروشيمی از حق کار، 

  .راج کارگران حمايت کنندتضمين امنيت شغلی ، ممنوعيت اخ
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"پناهجويان ايرانی را تنها نگذاريم"   

 
"ما خواهان آزادی پناهجويان زندانی در ترکيه و انتقال آنان به کشوری امن 

 هستيم"
 

در اعتراض به توجه کميسياريای عالی . يرانی، مدت دو سال است که در بالتکيفی و خطر ديپورت بسر می برندصدها پناهجوی ا
 نفر از پناهندگان مقيم شهر وان ترکيه، در مقابل دفتر اين سازمان 300سازمان ملل در مورد رسيدگی به پرونده های آنها، بيش از 

 روز از تحصن 5پس از . ان به نشانه اعتراض دهان خود را بخيه زده بودند تن از پناهجوي15در همين حال . تجمع کردند
واعتراض پناهجويان، پليس ضد شورش ترکيه و سازمان امنيت آن به طرز وحشيانه ای به صف تجمع کنندگان حمله کرده و آنها 

 و افراد کهنسال نيز رحم نکرده و پليس ترکيه حتی به کودکان. را بوسيله باتوم ، چوب و سنگ مورد ضرب و شتم قرار دادند
تعدادی از اين پناهجويان بر اثر ضرب و شتم پليس بيهوش شده و تعداد زيادی نيز از جمله کودکان خردسال سرو صورتشان 

  .زخمی گرديدند
  



ه در يک پس از چندين روز پس از محاکم.  پناهجوی معترض دستگير شده و روانه زندان شدند58در اين حمله وحشيانه تعداد 
دادگاه، ظاهرًا دادگاه حق را به پناهجويان داده و حکم آزادی آنان را صادر می کند اّما عليرغم اين حکم، تعداد زيادی از بازداشت 

  .شدگان همچنان در زندان بسر می برند
  

  :پناهجويان ايرانی که اساسًا از فعالين سياسی کردستان ايران می باشند خواهان 
  
  .ه سريعتر به پرونده پناهجويان و فرستادن آنها به کشور ثالثرسيدگی هر چ) 1
  
  تأمين امنيت جانی پناهجويان و قانونی کردن اقامت آنها در مدتی که در ترکيه هستند )2
  
  . تأمين هزينه مالی زندگی پناهنجويان و نيازهای پزشکی آنها هستند) 3
  

 و پشتيبانی از خواست و اعتراض پناهجويان خواهان آنست که پناهجويان  راه کارگر ضمن دفاع-سازمان کارگران انقالبی ايران
ايرانی ، که از جهنم جمهوری اسالمی گريزانند، از امنيت کامل قانونی در شهر وان و ديگر شهرهای ترکيه برخوردار شوند و 

  .سايه شوم ديپورت از سر پناهجويان برداشته شود
  

تا . ظ مالی و تأمين مسکن و بهداشت توسط ترکيه و کميساريای سازمان ملل متحد حمايت شوندمی بايست پناهجويان ايرانی، به لحا
از موقعيت وحشتناک فقر و گرسنگی و آوارگی رهايی يابند و در اين فرصت با رسيدگی فوری به پرونده های آنان وجواب دادن به 

  .فراهم شودپناهجويان، اقدامات الزم برای انتقال سريع آنان به کشوری امن 
  

دولت ترکيه علنًا و . بی شک، اين حمله جنايتکارانه پليس ترکيه به پناهجويان و زندانی کردن آنان ، برای اولين بار نبوده است
بيشرمانه باگروگان گرفتن زندگی و امنيت پناهجويان، در تالش زورمند با رژيم جنايتکار حاکم بر ايران است؛ زد و بندی برای 

دستگيری پناهجويان ايرانی و تشکيل .  کا  که در ايران بسر می برند- کا-جويان بی دفاع ايرانی در ترکيه با نيروهای پمبادله پناه
پرونده های کامل از پناهجويان در ترکيه و ادامه مذاکرات رژيم های ترکيه و جمهوری اسالمی، بر سر تبادل نيروهای اپوزيسيون 

  .ترکيه سالهاست عليه پناهندگان   دنبال می کند، در ادامه سياستی است که رژيم 
  

 راه کارگر از همه ايرانيان، سازمانهای مدافع پناهجويان و سازمانهای بين المللی مدافع حقوق -سازمان کارگران انقالبی ايران
من زدن به تظاهرات ، انسانی دعوت می کند با تحت فشار گذاردن کميساريای پناهندگان سازمان ملل و دولت ترکيه، از طريق دا
 پناهجويان ايرانی را .اکسيونها و نوشتن نامه ها و طومارهای اعتراضی، از مطالبه و اعتراض برحق پناهجويان ايرانی حمايت کند

  .تنها نگذاريم
  
  

   راه کارگر-سازمان کارگران انقالبی ايران                                              
  2003 نوامبر 7                                     جمعه                  

  
  

  برای دفاع از موازين حقوق بشردر ايران بپاخيزيم
   دعوت گروهی از احزاب و سازمان های ايرانی به مناسبت بزرگداشت ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

  
   
  !ايرانيان آزاده 

داد دينی بر آسمان ايران سايه افكنده و هزاران آشته و زندانی سياسی، تنها بخش آوچكي اآنون بيست و پنج سال است آه بختك شوم استب
  . از فجايع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی آه به بار آورده است

  . های نظام اسالمی است دستگيری، شكنجه، اعدام و نقض آشكار موازين حقوق بشر، دستور روز بيدادگاه
 ايران در مرآز توجه جهان قرار گرفته  ه صلح نوبل به خانم شيرين عبادی ـ مبارز حقوق آودآان، زنان و حقوق بشرـاآنون با اهدای جايز

  . های ضد بشرِی نظام اسالمی به بهترين وجه استفاده آنيم لذا بايد از اين فرصت پيش آمده، در افشای سياست. است
ه در مراسمی آه در ماه دسامبر در همين رابطه برگزار خواهد شد، به طور فعال شرآت خواهيم آ ی شما ايرانيان می به همين خاطر از همه

  .آنيم و شوری ديگر دراندازيم
  



  آميته برگزاری آآسيون َدِه دسامبر
  )اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران(

  :برگزار آنندگان
  : آميته اتحاد عمل ـ نروژ متشكل از

  )راه آارگر( اتحاد فدائيان خلق ايران و سازمان آارگران انقالبی ايران حزب دمكرات آردستان ايران، سازمان 
  جنبش همبستگی برای آزادی و دمكراسی در ايران 

  )آومله(سازمان انقالبی زحمتكشان آردستان ايران 
  )واحد نروژ(آانون نويسندگان ايران در تبعيد 

  حزب توده ايران
  گروهی از منفردين سياسی

  لهسازمان جوانان آوم
  اتحاديه جوانان حزب دمكرات کردستان ايران 
  اتحاديه زنان حزب دمكرات کردستان ايران

  راديو همصدا 
  نشريه آوای زن 

  
  .های بعدی به آگاهی خواهد رسيد ها در اطالعيه محل و زمان دقيق برنامه

  
  

 

 
 درگذشت روشنک داريوش

 

• ماه در شهر مونيخ آلمان در  روشنک داريوش، مترجم توانای کشورمان و عضو کانون نويسندگان ايران روز دهم آبان  
 .گذشت

 . رابطه هم بارها دستگير و بازجوئی شد سندگان ايران فعال بود و در اينروشنک داريوش در جريان احيای فعاليت کانون نوي
پس از . فعاليت های فرهنگی ادامه داد ساکن مونيخ شد و به (PEN)  با بورس انجمن قلم آلمان٢٠٠٠روشنک از ابتدای سال 
) خليل رستم خانی(آزادی شوهرش صادر شد ناگزير در آلمان ماند و برای   که حکم جلب او هم٢٠٠٠کنفرانس برلين در سال 

يادش همواره  . شنبه شب اول نوامبر در اثر تومور مغزی درگذشت١١:٣٠سرانجام در ساعت . زيادی کرد از زندان فعاليت
  .زنده باد

  و کانون بستگانرستمخانی ،   او خليلمی با اندوه فراوان در گذشت روشنک داريوش را به همسر گرانشريه تک برگی
  .ان ايران تسليت می گويدنويسندگ

  
  

   ايران در آيينه آمار
  
 ۵١ از اين افراد بيش از.است  سال 24  در ايران متوسط سن شروع اعتياد:پزشک و درمانگر اعتياد" عبدالرضا عزيزى "نتايج تحقيق دکتر *

   .رند سال سن دا٢٠ درصد زير۴۵ سال و۴٠ تا٢٠درصد بين 
  
 روابط در افراد دخالت و زوجين تفاهم عدم و است افراد اعتياد به مربوط شود مي انجام آه طالقهايي درصد ٧٠  الي ٦٠  :محمد ملك فخري*

  . دارد قرار اهميت دوم درجه در خانوادگي
 
  استنفر هزار 40 تا 30  خانمان بي معتادانتعداد : مخدر مواد با مبارزه ستاد دبيرآل،  هاشمي علي دآتر*
  
 )عفونت روده(اآسيور با آلودگي  ميزان:تهران پزشكي علوم دانشگاه  درآريم رباط شهر ابتدايي دوره آموز انشد 555 روي بر پژوهش نتايج*
 .بود آودآان ساير از بيشتر بودند اآسيور به آلوده آه آودآاني در تغذيه سوء شيوع . است بوده درصد 38 آموزان دانش در



  
  
  .است درصد 5/4 را آشور در مردودي متوسط: پرورشو آموزش ارتوز تحصيلي ارزشيابي دفتر مديرآل احمدي، حسين*
 
 و افتند مي فالآت به بيمارستان در بستري بار يك از پس ايران مردم درصد ٢١ : بهداشت  وزارت سالمت معاون اآبري محمداسماعيل*

 آه شود مي سالمت صرف ملي ناخالص درآمد از درصد ٧/٥  ايران در .پاشد مي هم از بيمارستان در بستري بار يك از پس درصد ٨  زندگي
  .شود مي تامين دولت طرف از آن از درصد ٤٦  تنها

 
 آه است روان بهداشت بيماريهاي به مربوط ميرها و مرگ اولويت ،شده ثبت آمار در :نگيال استان بهداشت مرآز فني معاون رضواني دآتر*

 آشورمان استان 18 در را مردم عمر سال هزار 141 رواني بيماريهاي اين است شيخودآ ذهني، ماندگي عقب رواني، شديد اختالفات شامل
  است داده آاهش

 
  . دچار اسكيزوفرني هستندجامعه افراد درصد ٥/١  حدود ر :يصابر دآتر*
   
دچار نوعى  ک تن سال در ايران ي١۵ فرد باالى ۵هراز : روانپزشک و کارشناس اداره سالمت وزارت بهداشت " نيلوفر مهدوى "دکتر *

اين رقم طيفى از بيماران خفيف تا  . ميليون نفر از جمعيت کل کشور دچار اختالالت روانى هستند١٢درصد يا تقريبا 21. اختالل روانى است
  متوسط و شديد را در بر مى گيرد

  
 ٩  هر از و شود مي گزارش پستان آانسر جديد مورد يك دقيقه ٣  هر در :يزد پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات عضو انجذاب بهناز ، گفته به*
 نياز ها، تست اين اهميت حتي و غربالگري روشهاي از زنان آگاهي عدم دليل به ما جامعه در آه شود، مي بيماري اين به مبتال نفر يك زن نفر

 .ع استموضو یرو بر پرداخت به بيشتري
   
 ميليون نفر خواهد رسيد؛ ٢٥  اين رقم به ٨٥  سال سن دارند و در سال ١٥ ـ٢٩ عه بين  ميليون از جمعيت جام٥/٢٢ : رييس سازمان ملى جوانان*

 سال سن ٣٠  درصد جامعه زير ٦٨  درصد جامعه در گروه سنى جوان قرار دارند و اگر نوجوانان را هم در اين آمار به شمار آوريم، ٣٣ يعنى 
  .هاى سياسى هستند  حوزه درصد جوانان خواهان پيگيرى مطالبات خويش در60. دارند

  
 هزار شغل زدايى بوده تا 260آنچه آه ما از خصوصى سازى عايد آشور نموده ايم :صادقى رييس آانون عالى شوراهاى اسالمى آار*

  .اشتغالزايى
  
 ميليارد 400 حدود نهساال ايران در شهري تصادفات از ناشي خسارات و نقل و حمل از ناشي هوا آلودگي :ايران ترافيك و راه مهندسي شرآت*

   .سازد مي وارد خسارات ايران ملي اقتصاد به تومان
  
 درصد جنگلهاى ارس خراسان و بيش از نيمى از جنگلهاى بلوط غرب و تقريبا تمامى اجتماعات جنگلى پسته و بادام فالت مرآزى 95حدود *

   استن هكتار تقليل يافته ميليو12ايران از ميان رفته و سطح آل جنگلهاى آشور به حدود آمتر از 
  
  

  *اخبار و رويدادها *                                
  !  جدى است  شوخى نيست،  

گزارشگر ويژه آزادى بيان و انديشه سازمان ملل متن " آميبى ليگابو" عمومى و انقالب تهران روز گذشته در پايان ديدار با قاضى مرتضوى دادستان
بر اساس خبرى آه از سوى ايرنا، خبرگزارى حكومت اسالمى، انتشار يافته است . شكايت خود عليه رساناهاى فارسى زبان خارج از آشور را ارائه داد

در اين . نام دارد"  تير و بررسى رويكردهاى تلويزيونهاى فارسى زبان خارج از آشور و جهت احقاق حقوق شهروندان تهران18"تضوى ادعانامه مر
شكايتنامه از جمله گفته شده است آه رساناهاى فارسى زبان در خارج از ايران مردم را تحريك به آشوب، تخريب اموال دولتى، اعتصاب و در نهايت 

 .  نظام جمهورى اسالمى ميكنندبراندازى

  آيا حكم اعدام افسانه نوروزى لغو گرديده است؟ ٭ 
اعالم مجدد اين خبر باعث شد . حکم اعدام افسانه نوروزى به حالت تعليق درآمده است: ى اعالم کردراديو فردا در خبر: "  مى نويسدسايت خبرى زنان 

  ." عده زيادى از مخاطبين اين رسانه چنين برداشت کنند که حکم اعدام افسانه نورزى لغو شده است
  ."  که هنوز هيچ اتفاق تازه اى نيفتاده استدر تماسى که با همسر و وکيل وى داشتيم، هر دو اظهار داشتند: "اين سايت مى افزايد

به گزارش خبرنگار سايت زنان ايران پاره اى از تحليلگران مسائل زنان بر اين عقيده اند که اين خبر به اين دليل دوباره اعالم مي شود تا پاسخي باشد به 
     .توقف اجراى حکم اعدام افسانه نورزى صادر نشده استهنوز هيچ دستور رسمى براى : گفته هاى سخنگوى قوه قضاييه که اخيرا گفته بود 



  سيزدهمين روز اعتصاب غذاى پناهجويان ايرانى در بلژيك ٭ 
انور ميرستارى اعالم آرد حزب سبزها و بخش بزرگى از سوسياليستها از اين پناهندگان .  همين روز خود شد13جويان بلژيك وارد اعتصاب غذاى پناه
  . راه آارگر نيز از جمله سازمانهاى ايرانى است آه از اين اعتصاب حمايت آرده اند_ سازمان آارگران ايران . حمايت آرده اند

  براى احياى حقوق حقه خود تجمع و راهپيمايى مىآنيم ٭ 
وزير آشور جمهورى اسالمى خواستار دريافت به گزارش ايلنا اتحاديه شرآتهاى تعاونى ماهيگيران آيلكاى استان مازندران طى نامه اى به موسوى الرى 
 ميليارد تومانى 5/4علت تقاضاى اين مجوز زيان . مجوزى براى تجمع در برابر وزارت جهاد و آشاورزى و راهپيمايى به سوى آاخ رياست جمهورى شدند

: " در قسمتى از اين نامه آمده است . ل شده است متوجه صيادان آليكاى شما81است آه در اثر آاهش صيد حاصل از وجود نوعى موجود آبزى در سال 
خسارت وارده به صيادان آيلكا توسط مسئوالن و نهادهاى آشور مورد آارشناسى قرار گرفته و پرداخت آن را تاييد آرده اند و رياست جمهورى و رياست 

امى جهت پرداخت صورت نگرفته و آاغذ بازيهاى ادارى باعث  ماه هيچگونه اقد8مجلس نيز بر پرداخت آن تاآيد آرده اند آه متاسفانه پس از گذشت 
 براى تجمع و راهپيمايى صيادان آليكاى 3/8/82با توجه به اينكه درخواست : " در قسمتى ديگر از اين نامه آمده است". بالتكليفى صيادان آليكا شده است

ر اثر ضعف اقتصادى و عكس العمل هاى جانبى طلبكاران بر صيادان آيلكاى شمال آشور مورد توجه وزارت آشور قرار نگرفت و همچنين فشارهايى آه د
 قطعى خواهد بود 18/8/82شمال آشور وارد مى شود، چنانكه نسبت به تعيين تكليف و پرداخت خسارت تصويب شده اقدامى به عمل نيايد راهپيمايى روز 

  ".  بخشيدن به اين راهپيمايى و تجمع اقدام الزم به عمل آورندو از وزارت آشور درخواست داريم تا نسبت به صدور مجوز و رسميت

  تجمع آارگران اخراجى شرآت تهران قفل ٭ 
رآت تهران قفل واقع در شهرستان ساوجبالغ با تجمع در مقابل اداره آار اين شهرستان اعتراض خودرا به تصميمات مديريت جمعى از آارگران اخراجى ش

: به گزارش ايلنا، اخراج اين آارگران بدنبال استخدام آارگران قراردادى صورت گرفته است يكى ازآارگران باسابقه اين شرآت گفت. اين شرآت اعالم آردند
 20بعد از : وى گفت. يع در رسيدگى به شكايت خود از مدير عامل شرآت تهران قفل واقع در شهر صنعتى هشتگرد به ا داره آار مراجعه آرده امبراى تسر

 : ساله معرفي مي آرد، گفت45آارگر ديگرى آه خود را . سال آار و تالش اينك مديرعامل شرآت بدون هيچ علتى من و همكارانم را اخراج آرده است
. از آن تاريخ ما مكرر به اداره آار مراجعه مي آنيم . اسفند ماه پارسال آارفرما به اداره آار ساوجبالغ اعالم مى آند آه قصد دارم آارگران را اخراج آنم26

آارگر ديگرى . ان امتناع مى آنندبا وجود اينكه اداره آار حكم بازگشت بكار ما را صادر آرده اما مسئوالن شرآت از پذيرش آارگر: اين آارگر اخراجى گفت
  . مىگويد آه اداره آار به جاى حمايت از آارگران از آارفرمايان منطقه پشتيبانى مى آند

  اجراى حكم شالق عليه منوچهر محمدى ٭ 
دير زمانى است آه دستكاه : اتحاديه ملى دانشجوبان و فارغ التحصيالن اجراى حكم شالق عليه منوچهر محمدى را طى اعالميه اى محكوم آرده و مىنويسد

 علم و دانش را در نور ديده و نهايت قضائى روال سرآوب جنبش آزاديخواهى را در دانشگاهها برگزيده است تا جائيكه جسارت وهتك و حرمت حريم
  . بيدادگرى را در بطن دانشگاهيان گسترانيده است 

اين بارمنوچهر محمدى دبير آل اتحاديه ملى دانشجويان و فارغ التحصيالن ايران به اتهامات آامال واهى ، بى پايه و اساس آه حتى بر طبق قوانين جزائى 
نيست مورد تازيانه هاى محاآم قضائى قرار گرفته و به اتهام اهانت به مسئولين و قوه قضائيه مورد خشم آينه موجود قابليت بار آيفرى بر آن مترتب 

  . توزان واقع شد
در آجا انتقاد واعتراض به سيستم حاآميت در يك جامعه جرم تلقى مى شود و فرهيختگان آن مستوجب خشم وعقوبت مى باشند ؟ جاى هزاران آه و فرياد 

  ." يدادگرهاى زمان شالق خود آامگى را به گونه هاى جوانان ايران فرود مى آورند است آه ب

   نفر را دريابيد 10آودآان آار در آارگاههاى زير ٭ 
متاسفانه اغلب مردم تنها آودآانى را آه همه روزه در : روزنامه ياس نو از قول مسعوده مشايخ مدير عامل انجمن حمايت از حقوق آودآان مىنويسد

در آارگاههاى خيابانها مشغول آار هستند آودآان آار محسوب مىآنند در حالى آه بخش اعظمى از آودآان آار بر خالف قانون همه روزه به طور پنهانى 
  .  نفر از سوى آارفرماها به فعاليت سخت واداشته مىشوند10آمتر از 

خانم مشايخ مىپردازد باوجود اينكه معضل آار آودآان به يكى از معضالت بزرگ اجتماعى ما تبديل شده است ولى هنوز آمار دقيقى از تعداد واقعى اين 
والن امر به وظايف خود در اين رابطه عمل نكرده اند و هيچگونه نظارتى به عملكرد نهادهاى مسئول متاسفانه مسئ: وى مىافزايد. آودآان در دست نيست

  . براى برخورد با متخلفان در رابطه با بكارگيرى آودآان در فعاليتهاى آارى سخت وجود ندارد

  زار آارگر براى اصالح آيين نامه اجرايى قانون بازنشستگى پيش از موعد  ه2درخواست ٭ 
 اى خواستار  سال پيش تحت پوشش بيمه بيكارى قرار گرفته اند، با ارسال نامه2 هزار تن از آارگران شرآت ريسندگي و بافندگى آاشان آه از حدود 2

به گزارش خبرنگار سرويس آارگرى . اصالح آيين نامه اجرايى قانون بازنشستگى پيش از موعد در مشاغل سخت وزيان آور و پايان بالتكليفى خود شده اند
شاغل سخت وزيان آور آمده ايلنا در اين نامه آه خطاب به خاتمى نوشته شده، با اشاره به مراحل اجرايى تصويب قانون بازنشستگى پيش از موعد در م

آنچه در روند اجرايى اين قانون آه با هدف ايجاد تسهيالت براى آارگران شاغل و آارهاي سخت و زيان آور و بهسازى ساختار نيروى انساني : است
  .واحدهاى توليدى تدوين و تصويب شده بود مشكل ساز شده است

يرانه در تنظيم آيين نامه موجب شده تا به انحاء مختلف آارگران آمترى مشمول اين قانون شوند در بخش ديگرى از اين نامه ذآر شده است نگاه سخت گ
آه از آن جمله مى توان به عدم احتساب مدت ايام بيمه بيكارى آارگران آارخانجاتى اشاره آرد آه براساس مصوبه شوراى عالى آار طرح تغيير ساختار در 

ت خدمت سربازى در سنوات خدمتى آارگران به عنوان سابقه در آارهاى سخت و زيان آور آه اين موضوع براى آن واحدها اجرا شده و نيز ايام مد
واحدهايى نظير ريسندگى و بافندگى آاشان آه به دليل فرسودگي ماشين آالت و تجهيزات مجبور به اجراي طرح تغيير ساختار بوده و آارگران به اجبار 

 بيمه بيكارى هستند، مشكل آفرين شده و آارگران آه مشمول قانون بازنشستگى پيش از موعد هستند، به دليل تعطيلى حداقل يك تا دو سال تحت پوشش
  . واحد و نحوه تنظيم آيين نامه اين قانون على رغم واجد شرايط بودن اينك بايد در آتش تبعيض و برخى تنگ نظرى ها بسوزند و صدايشان در نيايد

   آارخانه توليد ماآارونى در بروجرد در حال تعطيلى هستند 4٭ 
به گزارش .  تعطيلى و ورشكستگى آامل به سر مى برند آارخانه در4 آارخانه توليد ماآارونى در بروجرد فعال بودند آه در حال حاضر 7سال گذشته 



 تومان تحويل آارخانه داده و پس از 180آرد را با قيمت , در ارديبهشت سال جاري : مجيد مديري مدير عامل زاگرس ماآارون بروجرد گفت, خبرنگار ايلنا
 ماآارونى به آارخانه مراجعه و درخواست دريافت تفاوت قيمت آرد را  تومان آاهش دادند آه در نتيجه اين آاهش خريداران140يك ماه قيمت آن را به 

  .آردند و اين امر باعث شد تا آارخانجاتى آه توان بازپرداخت اين مبلغ را نداشتند، به يكباره دچار بحران شده و با ورشكستگى روبرو شوند
آارگر خود شد آه اين در سطح ساير آارخانجات قابل توجه 12ر به اخراج زاگرس ماآارون در اثر سياستهاى غلط دولت در قيمت گذارى مجبو: وى گفت
  .مي باشد
دولت اعالم آرده بود ما به التفاوت قيمت آردها را مسترد خواهد آرد و آارخانجات به اميد جبران خسارت به فعاليت خود ادامه مى دادند و تنها : وى افزود

  .انستند سر پا بايستنددراين چرخه غير عادالنه آارخانجات بزرگ تو
آارخانه زاگرس ماآارون تنها با پشتكار و فعاليت جدى آارگران آه خواهان ادامه فعاليت آارخانه بودند سرپا مانده است و در غير اينصورت : مديرى گفت

دماى آارخانه :  در آارخانه ماآارونى گفتمديرى با اشاره به شرايط سخت توليد. اين آارخانه نيز همچون ساير آارخانجات از چرخه توليد خارج مى شد
   درجه است و 50درحدود 

رطوبت آن باالست و به همين داليل بارها به تامين اجتماعى مراجعه آرديم تا بازديد از آارخانه و شرايط آن باعث شود آارگران ما از مزاياى بازنشستگى 
هر بارآه برق . وچكترين توجهى بى اثر مانده است و هيچكس حاضر به پاسخگويى نيستمشاغل سخت و زيان آور استفاده آنند اما مراجعات ما بدون آ

  . قطع مى شود آارگران مجبور خواهند بود تا ساعتها در گرمخانه آارخانه براى آنترل دماى پخت ماآارونى حضور داشته باشند
  
  

  
  اطاق گفتمان سياسی

 
  ميکندکميته اتحاد عمل برای دمکراسی در ايران برگزار 

  
  تقی روزبه: سخنران  ائتالفهای سياسی و اتحاد عمل    :موضوع

  
 )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايراناز 
  

   به وقت ايران٢٢ /٣٠ به وقت اروپا و ٢٠: ساعت     نوامبر30 يکشنبه
  

  :آدرس اطاق 
  ککميته اتحاد عمل برای دمکراسی در ايران در سيستم پال تا

  paltalk نام سيستم

by Languge/Nationitity/other  

iran commiteh etehad amal baray Domocraci  
  
  

 راديو برابری
 

بر روی ماهواره با مشخصات ) شش عصر بوقت اروپای غربی(راديو برابری هر شب ساعت هشت و نيم بوقت ايران 
:زير برنامه پخش می کند  

 
 

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 جهانی اينترنت ، در آدرس زير نيز گوش دهيد  

 
www.radiobarabari.net  
  



  

  
.با ما تماس بگيريد  
: سردبير تکبرگی  

arash@funtrivia.com 
 
0049406777819: تلفن عمومی سازمان  

 
 
003314345802: شماره فکس سازمان  

:آدرس سايت راه کارگر  
www.rahekargar.net 

 
:سايت اتحاد چپ کارگری  

www.etehadchap.com 
 

:صندوق پستی سازمان  
BP 195 

75563 Paris Cedex 12 France 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 


