
ستان با نفت خاموش کردن آتش افغان      
! ترکيه را هم به آتش کشيدعراق،   

 
                                                      شهاب برهان 

                                          

 
   
 

از خود عراق بگذریم که در آن عمليات انفجاری و انتحاری عليه 
لگر و همدستان داخلی شان به امری عادی و نيروهای اشغا

روزانه تبدیل شده است؛ وقوع انفجار تروریستی در عربستان، و 
زنجيره  عمليات مشابه عليه کنيسه های یهودیان و مراکز 
انگليسی در ترکيه نشان می دهند که عمليات تروریسم اسالمی به 

 آن کشورهائی نيز گسترش یافته است که تا به حال نشانی از
آمریکا و متحدین شان مدعی بودند که با حمله . برخود نداشتند

 !به افغانستان و عراق، به جنگ تروریسم می روند
 سپتامبر نيویورک پيش نمی آمد و اگر امپریاليستها  هيچ ١١اگر 

دستاویزی برای حمله به افعانستان و عراق پيدا نمی کردند، 
 کما اینکه قبل - داشتترور و تروریسم اسالمی باز هم وجود می

 سپتامبر، عملياتی ١١اما بعد از .  سپتامبر هم وجود داشت١١از 
تروریستی صورت گرفته اند که با اطمينان می شود گفت واکنشی 

این که اگر . به تهاجم جنگی آمریکا و متحدان اش بوده است
رژیم طالبان انداخته نمی شد یا رژیم صدام حسين بر سر کار بود 

امپریاليست " جنگ" بود، یک چيز است ، و کارنامه چقدر بد
 :،  چيز دیگر"عليه تروریسم"ها

 تروریسم اسالمی بطور چشمگيری تقویت شده؛ شبکه هایش را 
پيچيده تر و دسترسی ناپذیر تر کرده؛ بين المللی تر شده؛ و 
همانطور که در روزهای اخير دیدیم، در عربستان و ترکيه و در 

ریکا و انگليس یعنی در عراق هم اعالم قلمرو حاکميت آم
 .موجودیت و عرض اندام می کند

دستاویزی قالبی برای تجاوز گری و " جنگ عليه تروریسم"اگر 
غارتگری امپریاليستی بود، این تجاوزگری و غارتگری بهانه ای 

 .واقعی برای رشد و گسترش تروریسم به دست داده است
ز لگد ما ل کردن حقوق، از تروریسم از تجاوز به حق حاکميت، ا

بی عدالتی، فقر، غارتگری، تحقير و زورگوئی زاده می شود و 
جنگ "امپریاليست ها درست با همين ها به . از آن تغذیه می کند

 !رفته اند"تروریسم 
اگر آتش نشان های نگون بختی که در خاکستر برج های دو قلو 

اد آوری می مدفون شدند زنده می بودند، به رئيس جمهورشان ی
. کردند که اولين درسی که برای خاموش کردن آتش داده می شود

این است که مواد احتراقی را از کانون آتش دور کنند و راه 
 .رسيدن اکسيژن به آن را بيندند

تروریسم همانقدر از تأمين صلح، دمکراسی، آزادی و رفاه برای 
جنگ مردمان  تحت سلطه ناتوان است که امپریاليست های 

" متمدن"این دو ارتجاع.  افروز و غارتگر از مبارزه با تروریسم
 ١١عمليات .. فقط  یکدیگر را تقویت  ميکنند" وحشی"و 

سپتامبر و واکنتشی که تا به امروز در پی داشته است، فقط همين 
  .را ثابت کرده اند

  
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 

 !معنای خصوصی سازی برای کارگران ایران 
                                                                                             

 علی دماوندی
 
م که به همراه کارخانه فروخته شویم؛ ما کارگریم يماشين نيست"

 با اين خواسته انسانی است که ".و با صنعت نفت  قرار داد داریم
ان و خارک عليه  شيمی در اراک، اصفهکارگران صنايع پترو
اين اعتراض و مبارزه که از . سته اند اخصوصی سازی بپا خ

پنجم آبان ماه  آغاز شده، بار ديگر بحث خصوصی سازی و 
واگذاری صنايع دولتی به بخش خصوصی را در ميان همگان 

البته سياست واگذاری کارخانجات و واحدهای  .دامن زده است
خصوصی، پس از پايان جنگ آغاز و در زمان توليدی به بخش 

 رفسنجانی با سياست تعديل نيروی انسانی و بيکار سازی فزاينده 
 ٢ بقيه در صفحه                                    

 
                

 
 
 
 
 

دادخواهی مردم ایران در 
 !سالگرد قتلهای زنجيری 

صفحه ۶در

    
 گریبان رژیم جنایت 

 
 کرد را رها نخواهيم

 
 

    شهاب برهان
 

   ۴درصفحه               

 ،کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
 !رژیم اسالمی را محکوم کرد 

 ۶ در صفحه                                

زارشی از تظاهرات بزرگ گ
 در اعتراض به سفر لندن 
  و بر عليه جنگ طلبانبوش

  ۵            ص 
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کارگر راه برگی تک  



 .......معنای خصوصی سازی      از سفحه یک    ادامه 
 

با سياست  پيگيری  شد،    کارگران دنبال و در زمان خاتمی این
این .  در دور جدید شتاب فوق العاده ای پيدا کرده است  همهاین

سياست که از طریق لوایح دولتی و شعارهای پر طمطراق باز 
سازی صنایع، نوسازی صنایع ، باال بردن بهره وری کار و 

دنبال ميشود، تا کنون صنایع نساجی، ریخته گری، الستيک ...
ایی و يشکر، کفش ، ماشين سازی، صنایع شيمسازی ، قند و 

هر چند دیگر بخشهای توليدی، . نفت را در بر گرفته است
خدماتی و آموزشی کشور نيز از عوارض این سياست در امان 

ب نبوده است که اعتراضات  صنفی گسترده ببی س. نبوده اند
دانشجویی  واعتراضات و اعتصابات پرستاران و کادر درمانی 

اسًا عليه سياست خصوصی سازی آغاز شده و ادامه کشور اس
 .یافته است
 سياست ، مسئله و بحث تعدیل نيروی کارو بهينه  اینبا اجرای

سازی آن، در ميان سردمداران حکومتی و سياست گذاران 
سياستی که هدف خود را حذف . اقتصادی اش طرح گردید

ياست، برای اجرای این س. قرار داده است" نيروی اضافی کار"
، بازخرید "نيروی اضافی"اولين گام در جهت جراحی این 

در بسياری از کارخانه ها و واحدهای . کارگران قدیمی بوده است
واگذار شده به بخش خصوصی، صاحبان جدید کارخانه را خریده 

یعنی حاضر به رسميت . اند، اّما کارگران رسمی را نمی خواهند
و در .  کاری آنان نيستندشناختن حقوق و سنوات و سابقه های

عين حال با تحميل قرار دادهای موقت، هرگونه تامين شغلی و 
در برخی از صنایع بزرگ، ..... امنيت شغلی را از بين برده اند و

باایجاد شرکتهای پيمانکاری و واسطه ای ، بسياری از مزایای 
کارگران و حقوق برسميت شناخته شده آنها از جمله حق سختی 

و این در . زایای اضافه کاری و غيره عمًال حذف شده اندکار ، م
حالی است که بسياری از همين واحدهای واگذار شده به بخش 
خصوصی، در بحران بسر می برند و کارفرمایان، حاضر به 

بنا به اعترافات . پرداخت حقوق و دستمردهای کارگران نيستند
زار کارگر،  ه١۴٠خود سردمداران رژیم و خانه کارگر، بيش از 

 .از سه ماه تا سی ماه است که حقوقشان پرداخت نشده است
گرچه سياست واگذاری صنایع و واحداهای توليدی در رژیم 
اسالمی، با فراز و نشيبهای فراوانی  روبرو بوده ، اّما این 
سياست عليرغم کندی یا سرعت پيشبرد آن، همواره در راس 

نها در دوره اول ریاست ت. سياست کالن حکومت قرار داشته است
 واحد توليدی به بخش ۵٠٠جمهوری رفسنجانی، بيش از 

 خصوصی واگذار شد و از آن مقطع تا
 واحد توليدی ، و صنعتی، تجاری و خدماتی ٣٠٠کنون بيش  از

 .از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است
و این تازه پایان کار نيست ، آنها می خواهند، به گفته معاون 

یر اقتصاد جمهوری اسالمی ، تمامی بخش صنعت را به بخش وز
 .خصوصی واگذار کنند

 
باید در این زمينه توجه داشت که انتقال  و واگذاری صنایع و 
واحدهای توليدی دولتی به بخش خصوصی در جمهوری اسالمی، 

ویژه گی واگذاری . از ویژه گی حکومت اسالمی هم بهره می برد
زی آن است؛ که بخش خصوصی  خاصی این صنایع به بورژوا

. در جمهوری اسالمی وجود دارد که از این انتقال بهره می  برد
روحانيون، آقازاده ها، تجار و بازاریان وابسته به دستگاه 
حکومتی، اینها هستند که اولين برندگان بورس خصوصی انتقال 

بی سبب نيست که اینک آخوندهایی چون مصباح یزدی، . هستند
کالن سرمایه داران ایران شده نوری، رفسنجانی، طبسی از ناطق 

 اینها همه اش از مزایای نوعی از خصوصی سازی اند،
کارخانجات و صنایع و واحدهای توليدی در جمهوری اسالمی 
ایران است؛ که رانتهای دولتی و مذهبی بعنوان عاملی در 

 .چگونگی تقسيم غنایم بکار می رود
ال و واگذاری آنست که صنایع و ویژه گی دیگر این انتق

 ندست هکارخانجات کشور،  به لحاظ تکنولوژی بسيار عقب مانده
این عقب ماندگی، . و ماشين آالت آنها بسيار فرسوده و قدیمی اند

که به واسطه جنگی طوالنی، عدم  اختصاص بودجه و انزوای 
حکومت اسالمی از بازار جهانی بوجود آمده است بشدت ميزان 

. وری کار را در مقایسه با دیگر کشور ها پائين آورده استبهره 
عقب ماندگی و فرسودگی ماشين آالت و سيستم ناکار آمد و فاسد 
مدیریت در کارخانه ها و واحدهای توليدی، گستره بحران در 

این بحران ناکار . صنعت کشور را فراتر و عميق تر کرده است 
ت های ویرانگر آمدی و عقب مانده گی ، همراه با سياس

اقتصادی، موجب شده است که در تمام تاریخ جنایت حکومت 
اسالمی، ما شاهد سرمایه گذاری در بخش صنعت و توليد کشور 

در این رابطه بقول یکی از آقازاده ها، آنها تجارت را . نباشيم
 .بهتر می فهمند تا توليد

این فهميدن بهتر تجارت از طرف دیگر باعث شده است که 
اده ها، روحانيون ، نهادهای حکومتی، بنيادهای عظيم آقاز

اقتصادی و صد البته صاحبان جدید کارخانه ها ، به تجارت روی 
دولت اسالمی هم با ایجاد مناطق آزاد تجاری و حذف . آورند

مقررات و قوانين دست و پا گير برای واردات کاالها و حتی حذف 
این در .  کرده استکمک بسيار" فهم"تعرفه های گمرکی به این 

کنار واردات قاچاق کاالست که به شکلی گسترده توسط باندهای 
 .حکومتی وغير حکومتی وارد کشور می شوند

این هجوم گسترده کاالهای خارجی ، طبعًا بر روی اشتغال طبقه 
کارگر ایران و صنایع کشور، اثرات مخرب و ناگواری بجای  می 

تگی کارگاههای کوچک و تعطيلی کارخانجات و ورشکس. گذارد
متوسط، عدم توان رقا بت با کاالها و محصوالت خارجی، مسئله 

صاحبان . واگذاری صنایع دولتی را بسيار ساده تر کرده است
کارخانجات ، بخاطر موقعيت بحرانی پيش گفته ، حاضر به 
پرداخت دستمزدهای کارگران نيستند و به خاطر پائين آوردن 

. اخراجهای دسته جمعی را سازمان ميدهندهزینه هاو تعدیل آن، 
 هزار ٨٠٠به گفته خود مسئوالن حکومتی، حداقل یک ميليون و 

این . نفر فقط در این دوره از واحدهای توليدی اخراج شده اند
اخراجهای گسترده در شرایطی صورت گرفته که طبق آمارهای 

و  هزار نفر است ۵٠٠ ميليون و ۵رسمی ، تعداد بيکاران ایران 
 هزار نيروی جوان به بازار کار ٧٠٠این در حاليست که ساالنه 

وارد می شوند و بر اساس برخی  پيش بينی های خوش بينانه ، 
برآورد ميشود که بدنبال واگذاری شرکت های توليدی به بخش 

حاصل از آن ،  رقم بيکاران  به " جراحی بزرگ"خصوصی و 
 .برسد ميليون نفر در چند سال آینده ٧ تا ۵/۶

ویژگی دیگر این خصوصی سازی ها، واگذاری کارخانه ها و 
این واگذاری از . واحدهای توليدی به نازلترین قيمت ممکن است

طریق همان مدیران کارخانه ها و روابط حکومتی صورت می 
کارخانه ها، از طریق " خریدن"در بسياری از موارد این . گيرد

کارفرمایان تازه که . وام های بانکی و دولتی صورت می گيرد
کارخانه ها را به هيچ خریده و تنها در پی کسب حداکثر سود 

این . هستند؛ با کارخانه ها، مثل غنایم جنگی برخورد می کنند
غنایم ، که زمين و ساختمان و دستگاهها ست؛ در یک چشم بهم 

 انتقال و خرید  شود و وامهای دریافتی بجایزدن فروخته می
  صرف تجارت و واردات   ،ک جدید لوژیدستگاههای تکنو

 ٣                 بقيه در صفحه                             
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 .......  معنای خصوصی سازی 
 

 کاالها و محصوالت ساخته شده می شود و کارخانه تبدیل 
پس از مدتی، . به انباری برای محصوالت وارداتی ميگردد 

را ورشکسته اعالم می کنند و صاحبان جدید کارخانه ها 
از . دست به اخراج و یا بازخرید کارگران می زنند

خصوصی سازی و تعدیل ساختار، سهم بيشتر متعلق به 
آقازاداه ها و روحانيون و تجار است و این سهمی است که 

بيکاری، : کارگران از خصوسی سازیها دریافت می کنند
و سرکوب و فقر، گرسنگی و در صورت اعتراض ، باطوم 

 .شکنجه و زندان اسالمی
و این در شرایطی است که رژیم اسالمی ، در راستای 
سياست خصوصی سازیها و برنامه صندوق بين المللی 
پول، با حذف سوبسيدها و یارانه ها از اقالم اساسی، سبب 
تشدید فقر و گرسنگی ميليونها کارگر و مزدبگير کشورشده 

وليدی و خدماتی کشور، بن در بسياری از واحدهای ت. است
 .های کارگری پرداخت نمی شود 

بسياری از تعاونی های مصرفی و تعاونيهای کارخانجات ، 
بعلت نبود اجناس و اقالم اساسی با قيمت مناسب ، عمًال 
غير قابل استفاده شده اند و این در کنار عدم پرداخت 
 دستمزدها و پائين بودن دستمزدها ، ناهنجارهای اجتماعی
گسترده ای در کشور بوجود آورده است و به این ميتوان 
نبود بيمه بيکاری مکفی برای بيکاران و افراد آماده بکار 
کشور را افزود که دست کارفرمایان و دولت را برای 

 .اخراجهای گسترده باز گذاشته و می گذارد
در این شرایط، مبارزه پر شکوه کارکنان صنایع پتروشيمی 

چرا که . زی ها اهميت زیادی پيدا ميکندعليه خصوصی سا
اگر این مبارزه بتواند با دیگر بخشهای صنعت نفت پيوند 
خورده و با هماهنگی و اتحاد با آن،  اعتراضات سازمان 
یافته را عليه سياست حکومتی پيش برد و بتواند با انتخاب 
نمایندگان مستقل کارگران و ارتباط گسترده این نمایندگان، 

ا برای ایجاد تشکل مستقل کارگران فراهم کند و از شرایط ر
این طریق خواسته های کارگران را بازتاب دهد و مبارزات 
آنها را هماهنگ کندو قادر شود با دیگر بخش های آسيب 
پذیر و آسيب دیده ارتباط بر قرار کرده و آنان را به این 
مبارزه جلب نماید و از این طریق و از طریق نمایندگان 

د و تشکل های کارگران و مزد بگيران ، تشکل های خو
پرستاران و معلمان را به مبارزه هماهنگ دعوت کند؛ می 
توان اميدوار شد که این مبارزه توانسته است همبستگی 
طبقاتی کارگران و مزد بگيران کشور را بعنوان بزرگترین 

دستاوردی که بی شک نه . دستاورد جنبش به ارمغان آورد
سيل در هم شکستن سياست خصوصی سازی و فقط پتان

بيکار سازی، بلکه در هم شکستن نظام حاکم بر ایران را 
دارد و این آن چيزی است که همه نيروهای آزادی خواه و 

  نوامبر ١۴            .برابری طلب  در انتظار آنند
 
 

                                                    
 ! ترا کتورسازی تبریزاعتصاب کارگران

              
کارگران شرکت موتور سازان تراکتور سازی تبريز در اعتراض 
به نحوه و شيوه واگذاری سهام ترجيحی از سوی مسئوالن دولتی 

کارگران اين شرکت خواهان . از روز دوشنبه دست از کار کشيدند
ه واگذاری عادالنه سهام ترجيحی با قيمت ميانگين و مناسب شد

کارگران اين شرکت که بيش از يک هزار نفر هستند، به  .اند
چگونگی سياست های حکومتی و سازمان خصوصی سازی 

در اين رابطه شورای اسالمی اين شرکت در نامه ای . معترضند
سرگشاده به دبيرکل سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری 
اسالمی و رئيس سازمان خصوصی سازی بر واگذاری سهام 

 .رجيحی با قيمت های مناسب و ميانگين تأکيد کرده اندت
واقعيت اين است که خصوصی سازی در رژيم اسالمی، عالوه بر 
مضرات شديدی که بر نيروی کار کشور و ايجاد بيکاری گسترده 
و گسترش اختالفات طبقاتی در جامعه دارد؛ از ويژه گی 

را در اين ويژه گی خود . جمهوری اسالمی نيز بهره می برد
چگونگی انتقال اين صنايع به بخش خاصی از سرمايه داران نشان 

 .می دهد
سرمايه دارانی که اساسًا در ميان روحانيون، آقازاده ها، تجار و 
بازاريان وابسته به دستگاه حکومتی اند و در عين حال دارای 
روابط گسترده و نزديک با دستگاه مذهبی و روحانی حاکم هستند 

بطه است که آنان برای تصرف غنايم و ثروت کشور و از اين را
از طرف ديگر سياست واگذاری از طريق سهام به . سود می برند

کارگران، سياستی است برای انداختن اختالف در ميان کارگران و 
ايجاد شکاف و تضاد در ميان کارگران شاغل در کارخانجاتی که 

 خصوصی .در معرض اين واگذاريها و خصوصی سازيها هستند
سازيهايی که مطلقًا فاقد هر گونه ارزيابی های کارشناسانه و دقيق 

 .موقعيت سرمايه گذاری در صنعت کشور است
ما کارگران ايران، خصوصًا کارگران صنايع بزرگ کشور را 
دعوت می کنيم عليه سياست خصوصی سازی، عليه سياست 

حق بيکار سازی ها و اخراجها، برای ممنوعيت اخراج، برای 
کار، برای افزايش دستمزدها و پرداخت فوری و بی قيد و شرط 
دستمزدهای عقب افتاده، برای حق تشکل کارگران متحد شوند و 
با هم گامی و هماهنگی مبارزات خود، سياست های ضد کارگری 

اين تنها راهی است که می . حکومت اسالمی را در هم شکنند
 ! زندتواند به تبعيض و نابرابری مُهر پايان

 
 

 کارگر  راه-زمان کارگران انقالبی ایرانسا             
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! گريبان رژيم جنايت را رها نخواهيم کرد  

 
 شهاب برهان
 
حاال که پنج سال از قتل های سياسی پائيز 

می گذرد پرده )ایموسوم به قتل های زنجيره (١٣٧٧
ها و الاقل از بزرگترین هاشان در " راز"از بسياری 

 :برابر چشمان عموم مردم بر افتاده است
دیگر برای کسی پوشيده نيست که آن قتل ها با  -

آگاهی و به دستور سران درجه اول حکومت اسالمی 
و با برنامه ریزی نهادها و ماموران حکومتی به اجرا 

 .در آمدند
رای کسی پوشيده نيست که باالترین مقامات  دیگر ب-

حکومتی و دستگاههای تحت امر خامنه ای و 
رفسنجانی، ار جمله قوه قضائيه جمهوری اسالمی، 
جلوی تحقيقات وافشا گری های بيشتر در مورد این 
قتل ها را گرفتند و به این ترتيب ثابت کردند که کار، 

 .کار خودشان است
که خاتمی و اصالح طلبان  برای همه کس آشکار شد -

حکومتی در ماستمالی این قتل ها؛ خاک کردن پرونده 
آنها و برگزاری دادگاه های قالبی؛ و تبرئه و آزاد 
کردن مجریان قتل ها و به حبس و بند کشيدن پيگيری 
کنندگان پرونده ها،  همدست و شریک جرم آمران و 

 .مجرین قتل ها هستند
 دیگر برای همگان روشن شده است که قتل های -

 ١٣٧٧سياسی، محدود به چهار قتل زنجيره ای پائيز 
نبوده و تعداد مخالفان سياسی و عقيدتی و منتقدینی 
که بصورت ربودن و سر به نيست کردن یا تصادفات 
ساختگی و ترور با سالح گرم و سرد کشته شده اند، 

 همگان معلوم شد چندین ده برابر این است؛ و برای
که بسياری از اصالح طلبان امروزی که در دو دهه 
گذشته مسئوليت های حکومتی داشته اند، جزئی از 
این دستگاه ترور دولتی و سرکوب مخالفان بوده اند 
که حاال هم حاضر نيستند از قتل های سياسی قبل از 

 . حرفی به ميان آید٧٧پائيز 
مات و روش های هر دو جناح رژیم، هر یک با اقدا

و جریان " قتل های زنجيره ای" خاص خود در قبا ل 
پيگيری آن ، ناخواسته حقایق اساسی و مهمی را در 
ماهيت و طبيعت جنایتکارانه حکومت اسالمی عریان 
کردند، که اگر قرار بود توسط یک دادگاه صالح 
صورت بگيرد، به این سرعت و سهولت به نتيجه نمی 

 .رسيد
 

 از همان ابتدا با قتل و ترور و اعدام منتقدین این رژیم
و مخالفان اش خود را تثبيت کرد؛ وقتی جام زهر 
پایان جنگ را سر کشيد، با قتل عام زندانيان سياسی 
تعادل خود را باز یافت؛ و هر چه نارضایتی ها افزایش 
یافت، ماشين ترور و کشتار رژیم هم ُدور بيشتری بر 

، فقط حلقه ای از " ه ایقتل های زنجير. " داشت
زنجيره دراز ترور و آدمکشی در طول حيات جمهوری 

 .اسالمی بود
در نگاه به آن فاجعه تکان دهنده نباید تنها نظر به 
گذشته داشت؛ به چيزی که گوئی گذشته و در پشت 

رژیم اسالمی رو در روی مرگ . سر ما مانده است
ی ایستاده است و جز سرکوب ، هيچ وسيله ای برا

اگر چه . مطيع نگه داشتن مردم در دست ندارد
حکومت توان سرکوب همه را ندارد و جنبش های 
متنوع مردم هم نشان می دهند که رژیم در مستولی 
کردن ّجو وحشت شکست خورده است، با این حال 
رژیم ار آنجا که هيچ وسيله دیگری ندارد، چاره ای 

این . نداردهم جز توسل به قهر تا جائی که می تواند، 
است که قتل های سياسی را نباید فقط در گذشته و 
پشت سر دید؛ باید مراقب امروز و روزهای پيش رو 
بود و با آمادگی و هشياری ، ماشين ترور دولتی را از 

سرنوشت تلخ زهرای کاظمی ، بعد . چرخش باز داشت
 . درس بزرگی است" قتل های زنجيره ای"از 
 بهای بس سنگينی ٧٧ائيز پ" قتل های زنجيره ای" 

بود تا عموم مردم به سرشت پلشت این رژیم اسالمی 
اگر چه جریان بعدی قضایا و رفتار و . پی ببرند

اقدامات مسئولين نظام، کل جمهوری اسالمی را 
بعنوان یک رژیم آدمکش و تروریست رسوا کرد، اما 
محاکمه سران این رژیم به جرم جنایت عليه بشریت، 

ی است که ما مردم ایران به قربانيان بی کمترین دین
ما نخواهيم گذاشت . شمار این رژیم سفاک داریم

پرونده آدمکشی جمهوری اسالمی همراه خودش دفن 
نخواهيم گذاشت پرونده هيچيک از آنانی که . شود

به دست " قتل های زنجيره ای"پيش و پس از 
آدمکشان وتروریست های رژیم به قتل رسيده اند به 

 .دن فراموشی سپرده شودست
ما گریبان سران رژیم را در زیر خاک هم رها نخواهيم 

 .کرد
 
 

                                                                             
 ٢٠٠٣ نوامبر ٢٠
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 تظاهرات صدها هزار نفره مردم ، در 

گی امپریاليستها و سفر اعتراض به ائنالف جن
 !جورج بوش به لندن 

 
 
 
 

شهر لندن پایتخت 
انگلستان شاهد 
بزرگترین تظاهرات و 
راه پيمایی تاریخ خود 
در یک روز غير تعطيل 

این را هپيمایی  از . بود
 بعد ازظهر از ٢ساعت 

ميدان یوستون آغاز 
شد و راه پيمایان با 
عبور از خيابانهای 
مرکزی شهر، از کنار 

حل اقامت نخست م
وزیر انگليس و 
پارلمان گذشته و در 

 .ميدان ترافالگار تجمع کردند
 هزار نفر که به دعوت ائتالف ضد جنگ، متشکل از ٢٠٠پيش از 

گروههای مخالف تسليحات هسته ای ، چپها، سبزها، شورای مسلمانان 
انگليس، ائتالف جنگی را متوقف کنيد و گروههای خارجی مقيم لندن، از 

له گروههای اپوزیسيون چپ ایرانی و سازمان کارگران انقالبی جم
 راه کارگر واحد لندن، به این تظاهرات آمده بودند، حضور پر سر -ایران

 .وصدا و رنگارنگی داشتند
 ١۶ بسيج ید امنيتی در جریان سفر بوش وعليرغم تدابير بسيار شد

ه از  محافظ ویژه بوش، استفاد٧٠٠هزار پليس انگليس، بيش از 
نيروهای پليس ویژه و گروههای گشتی و هليکوپتر ، و ترساندن مردم 
ازاقدامات  احتمالی تروریستها، سه روز تظاهرات در شهر لندن ، 
نمایشی از اراده مردم صلح طلب در مقابل ائتالف جنگی بوش و بلر 

در این مدت دوربين های مدار بسته بر مردم نظارتی دو چندان . بود
 های پليس مراقب مواد انفجاری و تيم های پليس با لباش داشته و سگ

 .شخصی در همه جا دیده ميشدند
 این وضعيت در منطقه سجفيلد در شمال شرقی انگلستان ، که روز 

بيش از یک . پایانی دیدار بوش بود، حتی سخت تر از جاهای دیگر بود
منتهی هزار و چهار صد پليس اضافی در منطقه مستقر شده و جاده های 

به منطقه که حوزه انتخابی تونی بلر است، مسدود شده و صندوق های 
پستی و کيوسک های تلفن و سطل های زباله همکی مهر وموم شده 

به مردم گفته شد نمی توانند در  روز جمعه خود روهایشان را در . بودند
 .مقابل خانه های خود پارک کنند

ر لندن ، یا شاهد خيابانهای به این ترتيب جورج بوش در زمان اقامت د
مسدود شده و خلوت بود و یا خيابانهایی که صدها هزار نفر در آنها 
تجمع کرده و عليه سياست های جنگی و امپریاليستی اعتراض می 

 .کردند
 ۵٠٠در سه روزه دیدار بوش از انگلستان، تخمين زده  شد که بيش از 

ه ادین بورو، برادفورد، هزار نفر در شهر های مختلف بریتانيا از جمل
بوش "به خيابان آمده اند که بگویند که آنها به ... چستر، بریستول و

بوش برو و بلر را با خودت : " نمی گویند و می گویند" خوش آمد
" ، "بوش قاتل کودکان"،  "ما جانشين آمریکایی نمی خواهيم" ،  "ببر

نيد، جورج ، بوش را اکنون سرنگون ک" بوش و بلر تروریست هستند
 .بوش یک تروریست است

تظاهرات لندن که از روز سه شنبه توسط گروههای ضد ائتالف جنگی و 
در گروههای صدها نفره در مقابل ) ضد جهانی شدن( آنتی گلبوليستها

پارلمان ،ميدان ترافا لگار و در بسياری از شهرهای انگلستان آغاز شده 
نقطه اوج این تظاهرات، . بود انعکاس گسترده ای در ميان مردم داشت
در این تظاهرات، بسياری از . راه پيمایی صدها هزار نفره شهر لندن بود

دانش آموزان و دانشجویان کالسهای درس را ترک کرده و به راه 
این تظاهرات و این تعداد شرکت کننده  در شهر لندن، . پيمایی آمده بودند

ته ، برای همزمان با یک روز کاری و نه تعطيالت آخر هف
 .سازماندهندگان این راه پيمایی غير قابل باور بود

در طول راه پيمایی ، تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچم ها و 
پخش . پالکاردهایی، عليه ائتالف جنگی، عليه بوش و بلر شعار ميدادند

موزیک های شاد و انقالبی و رادیکال که عليه جنگ و نژاد پرستی 
 زیادی به جمعيت و راه پيمایی داده بود؛ که با پخش می شد، نشاط

. شرکت مليت های مختلف و گروههای بسيار متنوعی سازمان یافته بود
راه پيمایان با تأکيد بر غير قانونی بودن، غير عادالنه بودن و غير 
اخالقی بودن این جنگ، که بدون هيچ دليلی بر کشتار مردم و تقسيم 

 بوده است؛ خواهان آن بودند که بوش و بلر غنایم و منابع نفتی استوار
. بعنوان جنایتکار جنگی مورد تعقيب دادگاههای بين المللی قرار گيرند

جورج گالودی، نماینده اخراجی حزب کارگر در پارلمان به جمعيت 
این بزرگترین راه پيمایی در یک روز : حاضر در ميدان ترافالگار گفت

ما داریم از طرف . ود دیده استغير تعطيل است که این کشور به خ
اکثریت مردم جهان سخن می گوئيم که ميخواهند بوش برود، می خواهند 

 ، ابله و بی اطالع به این تونی بلر با آوردن این مرد خطر ناک. بلر برود
، بر جراحات ما نمک پاشيده است و من فکر می کنم که ما داریم از جا 

نماینده سبزها نيز با . گوئيمطرف اکثریت مردم این کشور سخن می 
که چشم جهان امروز به ميدان : اشاره به جمعيت عظيم راه پيمایان گفت

 ".ما داریم تاریخ را می سازیم . ترافالگار است
تظاهر کنندگان در پایان راهپيمایی پر شکوه خود آدمک بزرک بوش را 

 این .ساقط کردند"  بوش باید سرنگون شود" با شعار سه، دو،یک، اوه
حرکت نمادین به همان شيوه ای انجام گرفت که سربازان آمریکایی 
دربغداد، مجسمه صدام حسين را در یکی از ميدان های شهر به زیر 

 .کشيدند
 ١٩١٨به این ترتيب اولين سفر رسمی رئيس جمهور آمریکا، پس از 

که  ویلسون رئيس جمهور وقت آمریکا از بریتانيا دیدن کرد، با فریاد 
باین ترتيب اهداف .  صدها هزار صلح طلب بریتانيایی روبرو شدخشم

 . بوش و بلر در رابطه با این سفر تحقق پيدا نکرد
 امنيتی که با هليکوپترها و -تبدیل شهر لندن به یک منطقه نظامی

دوربين ها و هزاران پليس کنترل ميشد در کنار عدم توافق روی بسياری 
پيروزی بر تروریسم، که با عمليات از وعده های این سفر از جمله 

" جنگ با تروریلسم"تروریستی در استانبول همراه شد، نشان داد که 
خود به گسترش ترور و ناامنی در جهان دامن زده است و این سياست 

یسمی که از هر دو ترور.  بوش و بلر است که عامل رشد تروریسم است
، حقوق مپریاليستیيادگرایان اسالمی و تروریسم ا تروریسم بن:سو

راه . انسانی و دمکراتيک مردم جهان را محدودتر از پيش ساخته است
 .پيمایی بزرک و تاریخی شهر لندن پاسخی در خور به این سياست بود

   
  لندن- علی: گزارشگر                                  

 
                                                                                        

            ٢٠٠٣نوامبر ٢١
 

۵هصفح    ١٣٨٢   آذر٢   نبهکشی                                    )راه کارگر(روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران  



  
  ! رژیم اسالمی را محکوم کردحد ، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل مت                 

 
 مورد کميسيون حقوق بشر سازما ن  ملل متحد، پيش نویس قطعنامه پيشنهادی کانادا در باره نقص حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران را

در این قطعنامه رژیم اسالمی متهم شده است که حقوق بشر را زیر پا می گذارد، شکنجه در ایران به طور گسترده برای . تصویب قرار داد
گرفتن اعتراف از متهمين به کار گرفته می شود و درایران اسالمی اثری از  هر گونه آزادی بيان دیده نمی شود و حقوق زنان و اقليتها 

 .ا نادیده گرفته می شودآشکار
در پيش نویس این قطعنامه به دقت در مورد سياست های سرکوبگرانه حاکم بر ایران صحبت شده و اعالم شده است که اعدام در مالء عام، 

تن حقوق اعمال شکنجه، قطع اعضای بدن، صدور احکام ناعادالنه در باره مخالفين سياسی، از ميان بردن آزادی مطبوعات و زیر پا گذاش
این قطعنامه هم چنين ، سرکوب روزنامه نگاران از سوی دستگاه قضایی و . زنان و دختران  بصورت قانونی و اجرایی به اجرا در می آید

اطالعاتی و امنيتی رژیم را به شدت محکوم می کند و به سرکوب روزنامه نگاران، دانشجویان، روشنفکران و حتی روحانيون مخالف توسط 
 .حاکم بر ایران اشاره کرده و ضمن محکوم کردن آن بشدت از سرکوب تظاهرات دانشجویی توسط حکومت اسالمی انتقاد می کنددستگاه 

مطابق سنوات گذشته، روسيه، چين و هند و کشورهای .  رأی ممتنع به تصویب رسيد۵٠ رأی مخالف و ۴٩ رأی موافق و ٧٣این قطعنامه با 
 اّما تمامی تالشهای حکومت اسالمی، برای عدم تصویب این قطعنامه . الف دادنداسالمی به این قطعنامه رأی مخ

 .به شکست کشانده شد و رژیم اسالمی نتوانست چون سال گذشته از محکوميت جهانی بخاطر نقص حقوق انسانی بگریزد
يتی برای جنبش آزادیخواهانه و عدالت سازمان ما  از رأی محکوميت رژیم اسالمی بخاطر نقص حقوق بشر استقبال می کند و انرا موفق

این رأی محکوميت جهانی در شرایطی به تصویب می رسد که سالگرد قتلهای زنجيره ای فرا رسيده است و . طلبانه مردم ایران ميداند
اکميت سياه  سال ح٢۵دادخواهی مردم ایران برای محاکمه سران حکومت اسالمی بخاطر جنایت عليه بشریت، بخاطر قتلهای سياسی در 

اميد می رود که مردم ایران، این فرصت محکوميت رژیم اسالمی را مغتنم شمرده و مبارزه خود برای آزادی و . خبرگان آدمکش ادامه دارد
 .حاکميت مردم و سرنگونی رژیم اسالمی را تشدید کنند

  
  راه کارگر- سازمان کارگران انقالبی ایران                    

 
 ٢٠٠٣ نوامبر ٢٢                     ٨٢ شنبه اول آذر ماه                                       

__________________________________________________________________________________________ 
 

                                         

ن در سالگرد قتلهای زنجيره ای                    داد خواهی مردم ایرا  
 

"پرونده قتلهای زنجيره ای همچنان باز است                        "  
 

در حالی که طراحان پروژه قتلهای زنجيره ای همچنان در رأس حکومتند و افشاگران این جنایت در زندان و وکالی خانواده های قربانيان 
محمد مختاری، مجيد شریف، محمد جعفر . بار دیگر سالگرد قتلهای زنجيره ای فرا رسيده استزنجيره ای در سلولهای انفرادی محبوسند، 

پوینده، حميد حاجی زاده ، احمد تفضلی ، غفار حسينی، پيروز دوانی، داریوش و پروانه  فروهر، احمد مير عالیی و دهها نفر دیگر از دگر 
 دستگاه اطالعاتی و امنيتی رژیم اسالمی سالخی شدند تا جنبش آزادی و برابری در اندیشان و طرفداران آزادی اندیشه و بيان و قلم توسط

ایران خاموشی گيرد؛ تا دیگر سرود عشق و آزادی و صلح و انسانيت خوانده نشود؛ تا عالی جنابان سرخ پوش و خاکستری ، فرمان مرگ و 
 . خاموشی گيرندغم و نوحه و عزا و ندبه و زاری را بر ایران صادر کنند و همگان ،

اّما قتلهای زنجيره ای، بجای وحشت در ميان مردم، خشم و انزجار از دستگاه حاکمه را صد چندان کرد و صدا و پيام محمد مختاری ها و 
 خواند؛ پوینده ها در سراسر ایران شنيده شد و همگان با این جان باختگان آزادی اندیشه همصدا شدند که آزادی باید سرود  رهایی و برابری

باید این حکومت جهل و خرافه و مستبد سرنگون شود؛ باید جنایتکاران حاکم ، بخاطر جنایت عليه بشریت در یک دادگاه بين المللی محاکمه 
 .شوند

همصدا با این خواست است که سالهاست  بسياری از سازمانها و شخصيت های سياسی و اجتماعی ترقيخواه ایران، خواهان روشن شدن این 
 .پرونده ای که اینک در تاریک خانه اشباح خاک می خورد و تمام سران حکومتی از باز شدن آن به وحشت مرگ می افتند. پرونده بوده اند

بی سبب نيست که تالشهای رسمی و غير رسمی حکومت اسالمی برای جلوگيری از برگزاری یادمان داریوش و پروانه فروهر و محمد 
 راه کارگر از همه نيروهای آزادیخواه و بشر دوست در داخل و -سازمان کارگران انقالبی ایران. نده ادامه داردمختاری و محمد جعفر پوی

خارج از کشور دعوت می کند که به اشکال متنوع و موثر یادمان این جان باختگان آزادی را برگزار نمایند و مراسم یادبود آنان را به سکویی 
 .ان قتلهای سياسی ایران تبدیل کنندبرای دادخواهی تمامی قرباني

 
 

 ٨٢ آبانماه ٢٩        راه کارگر-سازمان کارگران انقالبی ایران                                       

۶هصفح    ١٣٨٢   آذر٢   کشنبهی                                    )راه کارگر(روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران  



       
                                                                     

                                                                                                       
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


