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 ٨درصفحه 

اه پس از                        ژاد، هفت م ود احمدی ن رقبای محم
هوری اسالمی                انتخاب وی به عنوان رئيس جم
ه                    ی و ب ان اصل هنوز هم نتوانسته اند وی وجری

ی  ” تعبيری   که             “   حزب نامرئ حامی وی را از ی
 .تازی بازدارند

نه تنها گروه های رنگارنگ رسوا شده موسوم به         
ه                  گر ک اری از کسان دی اصالح طلب، بلکه بسي
ایت                 ورد حم ه م وی را برای تسلط بر قوه مجری
قرار داده و زمينه پيروزی وی را فراهم ساختند،         

ه از             نسبت به نحوه تقسيم قدرت و غنائم حاصل
این پيروزی، خود را مغبون شده احساس می            

این ها نارضایتی خویش را از وضعيت           .   کنند
راضات                         اه اعت د وگ ن ن می ک ان ن ه ن ه پ حاصل
وانتقادات تند و آشکاری را نيز نسبت به عزل           
دامی                ه آن را اق و نصب های رئيس جمهور ک

. ناميده اند، مطرح کرده و می کنند“   بی سابقه” 
ای  “   حزب نامرئی”  مورد حمایت والیت فقيه آق

 يکه تازی حزب بی نام ونشان رئيس جمهور 

 دستگاهی که سر تا پا غرق در فساد است 
 

م،                       ری رژی در طول چند هفته اخير، دستگاه قضائی حکومت اسالمی، روزنامه ها و سایت های خب
ه                     ت داخ ه راه ان ی ب برسر مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی و فساد دستگاه دولتی ، جارو جنجال تبليغات

ام             .   اند ن احک ت اف سرپرست مجمع قضائی اعالم کرد که در مجمع قضائی امور اقتصادی با قطعيت ی
 ميليون تومان به ٨١٩ ميليارد و ٣٨ پرونده، مبلغی بالغ بر یک تریليون و ٧٠٢ مورد از مجموع  ٧٠

د                            جازات شدن ام شان م ه اسب ات ن زود   .   خزانه دولت بازگردانده شد ومتهمان پرونده نيز به ت : وی اف
 “.درپرونده های قطعی شده، پرونده های چند ميليارد دالری نيز وجود داشته است”

د             .   صحبت از ميليارها و یک تریليون تومان است         .   ارقام اعالم شده نجومی است     ن ده چ رون ا از پ ت ح
با اینهمه از نام . ميليارد دالری سخن به ميان آمده است که مشخص نيست آیا واقعا دالر است یا تومان

اه قضائی                           گ يس دست ه رئ ت ف ه گ ه ب محکومان این پرونده ها بحث و صحبتی در ميان نيست، چرا ک
رست مجمع                      .   حکومت اسالمی پای آبروی نظام ومدیران آن در ميان است          ا، سرپ ا در یک ج ه ن ت

م                    ” قضائی اشاره می کند که       ه ای ت رداش ا  “   . در محکوميت های قطعی، پرونده هائی در سطح وزی ام

حکومت اسالمی،  "  ریاست جمهور "احمدی نژاد   
شورای عالی انقالب    " آذر مصوبه     ٢٧در تاریخ   
سازمان صدا و سيمای               "را به          "  فرهنگی

این مصوبه که در    .  ابالغ کرد "  جمهوری اسالمی 
 بند تنظيم شده است، ضمن تعریف و تمجيد از 23

سياست های کنونی سازمان فوق، خواستار شدت        
عمل بيشتر این سازمان در راستای آن چه                          

تهاجم "و مقابله با              "  هویت دینی    "گسترش     
 .در این ابالغيه ناميده شده است، شد" فرهنگی

پيش از این وزارت ارشاد که تحت امر صفار                 
هرندی، سردبير سابق روزنامه کيهان و در واقع         

مدیر کيهان و یکی از              (دستيار شریعتمداری       
عوامل ترور نویسندگان و مخالفان سياسی در                

قرار دارد، با تيتر تجدید نظر در       )  سال های اخير  

سياست های مربوط به سينما، نشر کتاب،                          
نشریات و خبرگزاری ها، به محدود کردن هر               
چه بيشتر فضای انتشار خبر، نشر اندیشه و                      

 .توليدات فرهنگی و هنری اقدام کرده بود
از دیدگاه مارکسيستی فرهنگ حاکم بر جامعه،              
فرهنگ طبقه ی حاکم است و در جهان امروز،              
تلویزیون نقش برجسته ای در این امر بازی می             

در جهان معاصر، چه در کشورهای                       .  کند
اروپایی و امریکایی و چه در کشورهایی هم                    
چون ایران، رسانه های جمعی و به ویژه                            
تلویزیون با مخاطبان گسترده ای که دارند، تاثير          
فزاینده ای  در شکل دادن به افکار افراد جامعه               

و پيشبرد نظرات و در        )  به ویژه افکار سياسی     (

 نگاهی به ابالغيه ی اخير دولت به 
  و چرايی آن»صدا و سيما«سازمان 
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 جايگاه اعتصاب
  شرکت واحد در 

 روند تکامل جنبش کارگری

 دفاع از حقوق کارگران
  يک وظيفه است

در روند تکاملی هر جنبش اجتماعی، لحظاتی                
اهميت .  وجود دارند که تعيين کننده و ماندگاراند          

این لحظات نه الزاما در آن است که خواست های         
مشخصی برآورده شده و پيروزی حرکت                          
اعتراضی مشخصی به ثبت رسيده باشد، بلکه از          
اینرو است که در بطن شرایط مشخص و توازن            
قوای معين، راه رسيدن به مراحل عالی تری از            
مبارزه را هموار می کنند و آغاز مرحله جدیدی            

 .را نوید می دهند
تظاهرات دانشجوئی هجده تير چنين نقطه عطفی         
در مبارزات دانشجویان عليه جمهوری اسالمی           

این تظاهرات سرکوب شد، اما تاثيرات و               .  بود
نتایج آن در محدوده جنبش دانشجوئی محصور              

. نماند، بلکه فضای جامعه را تحت تاثير قرار داد         
اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران و حومه             
که روز یکشنبه چهار دیماه برگزار شد، چنين                 

: نقطه عطفی در روند بالنده جنبش کارگری است        
جنبشی که آهسته آهسته می رود تا حضور                        

 .سازمانيافته اش را در جامعه اعالم کند
اعتصاب ، در پی دستگيری هيات مدیره و رئيس         
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه،          
و با خواست آزادی فوری دستگيرشدگان برگزار        

کارگران شرکت واحد پس از طی پروسه ای        .  شد
از تالش و مبارزه سرانجام موفق شدند سندیکای          

یکا که از دید      این سند .  مستقل خود را تشکيل دهند    
قانون کار جمهوری اسالمی غير قانونی، و خار           
چشم مزدوران خانه کارگر وشوراهای اسالمی            
کار است که منفور کارگرانند و نفس های آخر را 
می کشند، مورد حمایت اکثریت عظيم کارگران            

چندی پيش مزدوران    .    شرکت واحد قرار گرفت    
خانه کارگر به تجمع کارگران حمله کردند                         

٢در صفحه   

 آکسيون های تشکيالت خارج کشور سازمان در 
 حمايت ازمبارزات کارگران شرکت واحد     
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 ۵درصفحه 

  ۴۶٨  شماره ٨۴نيمه  اول دی 

 اخباری از ایران        
 ١از صفحه 

 کمک های  مالی
   کانادا

     دالر ١٠  نفيسه ناصری        
      دالر٢٠         ستاره 
     دالر۵٠         الکومه
 سوئيس

 فدائی کبير 
   فرانک سوئيس١٠٠حميد اشرف         

 
 گزارشی از اعتراضات کارگران

 کارخانه الکتريک رشت
 

در پی اعتراضات کارگران کارخانه الکتریک رشت             
 دی با      ۶، کميته کارگری گيالن در تاریخ                )توشيبا(

صدور اطالعيه ای گزارشی از این مبارزات ارایه                  
 :در این گزارش آمده است. کرد

، روز   ... کارگران شرکت تعطيل شده الکتریک رشت« 
ع می                های متوالی در محل تعاونی کارخانه رشت جم

 . شوند و تا به حال چندین مجمع عمومی تشکيل داده اند          
ره       ذاک نمایندگان آنها بارها با مسئولين دولتی پای ميز م
نشسته اند و هر راه قانونی واداری که به نظرشان می          

ا ی           .   رسيده را طی کرده اند     ه دت اما در نهایت پس از م
د                دن ي جه رس طوالنی در مجامع عمومی خود به این نتي
ی          ای ده ه که مسئولين فقط به آنها دروغ می گویند و وع

چ راهی              .   ميدهند که به آنها پایبند نيستند      ي جه ه ي ت در ن
بجز اقدامات عملی خودشان نماند و در این رابطه روز 

ارک  (  آذر از محل تعاونی کارخانه   ٢٩سه شنبه    جنب پ
د           )   شهر   ردن داری ک . اقد ام به راهپيمایی به سمت استان

ه حدود           ارهای                ٣۵٠کارگران ک ا شع د ب ودن ر ب ف :  ن
ا رو                     "  ه دار حق م ای وده سرم سرمایه از روز ازل نب

د      "   _   "   ربوده ن ک ي _ "   قبه جنایت ميکند استان حمایت م
م                          "  ری ي گ ي م حق خود را م ری ي م می م ي گ _   –"   ميجن
د                     "  ي ن ن حرف بس است عمل ک ي و "   مسئولين مسئول

ردم                         گوش م ل صدایشان را ب ي ب ن ق شعارهایی از ای
د   دن رد اری             .   رسان دان شه ي ده  )   مرکز شهر      ( در م ع

ران                          ارگ ا ک ا ب ه رامون آن ي ع پ جم زیادی از مردم با ت
د     ردن ه               .   اظهار همدردی ک دن ب ران پس از رسي ارگ ک

ع                        جم ور و مرور، ت استانداری ضمن اخالل در عب
د                           شان شد ن ت ي ه وضع دگی ب ان رسي  . کردند و خواه

ه                د زاده ب چند تن از مسئولين استانداری از جمله آخون
دگی                       ارشان رسي ه ک ه سرعت ب آنها وعده دادند که ب

د               رق شون ف ت . خواهند کرد و از کارگران خواستند که م
کارگران که از این قبيل وعده ها زیاد شنيده اند حاضر    
د و                 دن ان نشدند محل را ترک کنند و تمام روز را آنجا م

د     ه                   .   شعار می دادن دام ب ران اق ارگ ددا ک ج د م ع روز ب
راهپيمایی از محل تعا ونی تا استانداری کردند و همان          

ظامی     .   شعارها را تکرار کردند    ت اینبار نيز نيروهای ان
 . محل را محاصره کرده و کارگران را زیرنظر داشتند

چ ارزشی                 ي آنروز نيز وعده هایی به آنها داده شد که ه
ه                     .   نداشت م ادام د ه ع ران در روز های ب ارگ تجمع ک

ی از              داشت، اما مسئولين استانداری در این روزها حت
ه                            يل ن وس دی ا ب د ت ردن ظر ک ز صرف ن ي دادن وعده ن

ایت       .  کارگران را خسته و نا اميد کنند  ه حم کارگران ک
گر                 عملی استانداری از قبه را ميدیدند ، و از سوی دی
ه لب                   انشان را ب ی ج فشار اقتصادی و بيکاری طوالن

ع  ۵رسانده است، در روز شنبه      دی در همان محل تجم
مقابل استانداری به بحث جهت اقدام دیگری یعنی بستن       

ا      .  خيابان کردند  د ام ودن نمایندگان آنها مخالف این کار ب
د و عمال                        ردن دام ک ار اق ن ک کارگران در نهایت به ای

که در همان حال نيروهای انتظامی به   .   خيابان را بستند  
وم               ات کارگران یورش بردند تا آنها را متفرق کنند و با ب
م            ت به کارگران حمله کردند و آنان را مورد ضرب و ش
اع از                   رای دف ران ب ارگ قرار دادند که در همين حين ک

د                   ر شد ن ي ظامی درگ ت روهای    .   خود با نيروهای ان ي ن
د           ادن ت انتظامی که از حمله متقابل کارگران به هراس اف
د و از                            ن ت داری رف ان ت ه داخل اس صحنه را ترک و ب

 . کارگران فاصله گرفتند
د مشکالت و                    ود ن ن ب کارگران نيز که بشدت خشمگي
د     ن مسائل خود را با مردم در ميان ميگذاشتند تا آنها بدان
ایت                ی در حم که چگونه دستگاه عریض و طویل دولت

د                  ن ن ک ي ال م م ای  . از سرمایه داران حق وحقوق آنها را پ
وق و                         ق ت ح اف رای دری ران ب ارگ ات ک راض ت اع
ه                   رار است ک ه دارد و ق ان ادام ن چ م اتشان ه ب ال ط م
ه             کارگران تا رسيدن به مطالبات و حقوق حقه خویش ب

 جايگاه اعتصاب شرکت واحد در 
 روند تکامل جنبش کارگری

. وفعاالن سندیکا را بشدت مضروب ساختند                    
فعاالن سندیکا از چماق بدستان خانه کارگر                      

چند ماه از این شکایت می گذشت        .  شکایت کردند 
. اما از محاکمه و مجازات مهاجمان خبری نبود            

در عوض، روز اول دیماه اعضای هيات مدیره            
یکای شرکت واحد به جرم اقدام به تشکيل                    سند

سندیکای غيرقانونی دستگير شدند و دفتر سندیکا        
کارگران شرکت واحد به سرعت               .  پلمب شد   

واکنش نشان داده و با صدور بيانيه ای اعالم                     
کردند در صورتی که بازداشت شدگان آزاد                      

پس .   دیماه دست از کار می کشند        ۴نشوند، روز   
از صدور بيانيه تعداد دیگری از فعاالن سندیکا              

اما عليرغم این دستگيریها،               .  دستگير شدند    
ماه آغاز     دی ۴اعتصاب صبح زود روز یکشنبه        

دستگيری فعاالن سندیکا موجی از اعتراض        .  شد
بيانيه هایی از سوی کارگران        .  را دامن زده بود     

برخی از کارخانه ها از جمله شرکت ایران                       
خودرو، شرکت ملی صنایع مس ایران، کفش                 
ملی، و جنرال الکتریک صادر و دستگيری                     

. فعاالن کارگری شرکت واحد محکوم گردید                  
کانون نویسندگان ایران، همچنين تعدادی از                     
تشکل های دانشجوئی، دستگيری ها را محکوم             

. شدگان شدند       کرده و خواستار آزادی دستگير            
حضور خانواده های کارگران اعتصابی در محل        
های چندگانه  تجمع اعتصابيون، فضای حمایت            

رسانه های  .  از اعتصاب را پررنگ تر کرده بود      
جمعی جمهوری اسالمی ابتدا در باره اعتصاب            

سپس اخبار مجعول و سرودم             .  سکوت کردند   
 درصد کارکنان       ۵بریده ای حاکی از اینکه                  

شرکت واحد اعتصاب کرده اند و خواست آنان               
اما .رسيدگی به مسائل رفاهی است، انتشار دادند          

سرانجام ناگزیر شدند از ابعاد اعتصاب بگویند و         
از زبان چمران رئيس شورای اسالمی شهر                    

اعتصاب کارکنان و           "تهران اعالم کنند که               
رانندگان اتوبوس شرکت واحد تنها صنفی                         

، او گفت کارگران سندیکا تشکيل داده اند          "نيست
در نهایت اعالم شد      .  و سندیکا غير قانونی است      

که قاليبلف در جمع اعتصاب کنندگان حاضر شده         
و قول داده است به خواست های آنان رسيدگی                 

اعضای هيات مدیره سندیکا به جز اصانلو         .  شود
 .آزاد شدند و اعتصاب پایان یافت

کارگران شرکت واحد در فراخوان اعتصاب که           
روز اول دیماه صادر شد، اعالم کرده بودند که               

دست "  ...  قصد دارند در اعتراض به دستگيریها       
از کار کشيده و اعتراض همگانی خود را جهت             
احقاق حق و حقوق و آزادی نمایندگان واقعی                   
کارگران که در بند می باشند را به گوش جهانيان          
برسانيم و به شایعات و جو سازیهای رعب و                    
وحشت توجهی نکرده و تا رسيدن به خواسته                   

". های قانونی مان اعتصاب را ادامه دهيم                         
اعتصاب پایان یافت در حالی که هنوز تعدادی از         

. فعاالن سندیکایی در زندان بسر می بردند                       
تعدادی از آنان سه روزبعد در پی تحصن خانواده 

 .هایشان مقابل دادگاه ، آزاد شدند
اگر چه هنوز  اصانلو در زندان به سر می برد،              
و اخباری حاکی از آن است که اعمال فشار بر                
فعاالن کارگری و اعضای سندیکای شرکت واحد       
افزایش یافته است اما نفس برپائی این  اعتصاب            
نقطه ای روشن در مبارزات کارگری ایران                    

اعتصاب در ایران غير قانونی است، اما            .  است
شهردار تهران ناگزیر می شود به محل تجمع                  
کارگرانی برود که اعتصاب کرده اند و با وعده             
رسيدگی به خواست ها، کارگران به اعتصاب                

 .خود پایان می دهند
به یاد داشته باشيم که کشاکش کارگران شرکت              

واحد با رئيس شرکت واحد و دولت، اساسا بر                 
سر تشکيل سندیکای مستقلی است که در شرکت           

تشکيل سندیکای مستقل     .  واحد تشکيل شده است      
بخشی از مساله ای بزرگتر یعنی آزادی ایجاد                 
تشکل های مستقل کارگری است که حلقه اساسی          
مطالبات کارگری است و تحقق سایر مطالبات               

اما حق ایجاد      .  کارگری به آن گره خورده اند             
تشکل های مستقل کارگری ، امری تنها مربوط             

کارگران شرکت واحد با      .  به شرکت واحد نيست     
ایجاد سندیکای مستقل عمال این خواست خود را            

اما از دید رژیم،           .  به مرحله اجرا درآوردند          
پذیرش این مطالبه کارگری به این معنا است که             
در کارخانه ها و واحدهای مختلف دیگر،                           
کارگران تشکل های مستقل خود را که می توانند          
اشکال متنوع و متفاوتی داشته باشند، به وجود                

این امر یعنی پذیرش برچيده شدن کامل           .  بياورند
بساط شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر که به          
. خودی خود به اندازه کافی رسوا و منزوی هستند

گرچه محدود کردن و حتی تغيير شکل این تشکل         
های ضد کارگری، در دستور کار وزارت کار و         
جناحی از رژیم نيز قرار دارد، اما قطعا هدف،              
جایگزینی آن ها با تشکل های مستقلی که با                       

. ابتکار خود کارگران تشکيل شده باشد، نيست              
جمهوری اسالمی تا آنجا که بتواند با این امر                    

اما اگر کارگران شرکت واحد      .  مقابله خواهد کرد  
در بطن شرایط مشخصی که جوانه های                              
ابتکارات مستقل کارگری اینجا و آن جا سر بر               
می آورند و فعاالن کارگری پيشرو حضور                      
پررنگ تری در جامعه پيدا می کنند، توانستند                
سندیکای مستقل خود را بوجود بياورند، قطعا                 
پروسه ایجاد تشکل های مستقل در مراکز دیگر            
دنبال خواهد شد،  هر چند که به خاطر مقاومت                
حکومت اسالمی، پروسه تشکيل و حفظ این                     

. تشکل ها پيچيده و همراه با جنگ و گریز باشد              
جمهوری اسالمی قطعا همه شيوه ها را به کار                

از زیر فشار قراردادن فعاالن             .  خواهد گرفت   
کارگری، ایجاد ترس و وحشت، شکستن مقاومت        

 کشاندن      تا حتی در صورت امکان به سازش                
هائی از کارگران، تا بدین طریق  مانع رشد            بخش

و گسترش مبارزه سازمانيافته کارگران شود و از 
ایجاد تشکل های مستقل کارگری ممانعت به عمل 

اما مبارزه ای که آغاز شده است ادامه                  .  آورد
خواهد یافت و به رغم تمام موانع، جنبش                              

تر در صحنه مبارزه      ترو آگاهانه  کارگری، متشکل 
 .طبقاتی به حضور خود ادامه خواهد داد
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٧درصفحه   

ج          رئيس جمهور اما که بيش از همه برسپاه و بسي
ن                   ه ای ه ب ونيروهای نظامی تکيه دارد، بی آن ک
ه                     اشد، ب ه ب ت ذاش عی گ ادات وق ق اعتراضات وانت
پروسه حذف وتصفيه ادامه می دهد و پست های            
حساس ومقامات کليدی را یک به یک به عناصر          

ارد              پ جو  .   نزدیک به خود واز  قماش خود می س
ا      خفقان و سرکوب گرچه آرام و بی سر و صدا ام

د شده است              گام به گام و به طور محسوسی تشدی
و طرف “   خودی ها” به نحوی که حتا بسياری از       

داران سرسخت نظام هم از آن می نالند وخود را            
 . احساس می کنند“ تنگنا”در 

ه                    ا ب ن هوری اسالمی ب بدیهی است که دولت جم
د               ا تشدی ماهيت ارتجاعی و ضد کارگری خود، ب
ز سرکوب                جو خفقان و سرکوب، قبل از هر چي
ام            رگ قطعی جنبش کارگری را که در دو سال اخي
ه است، هدف خویش                 های بلندی به جلو برداشت

ا هر     “   عدالت خواه” دولت اسالمی و .  قرار دهد  ب
درجه از مهارت در عوامفریبی و با برخورداری       
از وجود شارالتان های سياسی امثال احمدی نژاد       
ا                          وأم ب ی ت ب ری ردم ف داد م ع ت زان از اس با هر مي
خودستائی، این جا در برابر جنبش بالنده کارگری 
نمی تواند سکوت کند و باید حرف صریح ونهائی      
ارگری              خود رابزند که درواقع با  اقدامات ضد ک
ز           متعدد خود واز جمله با محکوميت کارگران سق
و یورش به کارگران شرکت واحد وسندیکای آنها   
حرف مشخص خود را زده است و الجرم هزار             

جی                 هور بسي و یک اقدام عوامفریبانه رئيس جم
 .را نيز خنثا ساخته است

ران،        ارگ ه ک معهذا امروزمسئله  فقط این نيست ک
ه           فعالين کارگری، نيروهای مخالف و یا کسانی ک
دکی از چارچوب های                 می خواهند پایشان را ان
که               ل د، ب موجود فراتر بگذارند سرکوب می شون
يت در                   ال ع حرکات و ف دولت آقای احمدی نژاد ت
د و             ن محدوده های پيشين رانيز دارد مسدود می ک
ظام            عرصه را بر بسياری از خدمت گزاران به ن

 . هم تنگ کرده است
ن                   ي اب م ي ری های ف ي برای نمونه می توان به درگ

رد        . وزارت کار و شوارهای اسالمی کار اشاره ک
ه           وزیر کار احمدی نژاد، عامدا از اعزام نماینده ب
ار         مجامع عمومی وانتخابات شوارهای اسالمی ک
ه            ت درتهران خودداری نموده و این نهادهای وابس
ه                       چگون ي ران ه ارگ ه ک ت ب به دولت را که صد ال
ا در                د ام وده ان ارزش واعتباری برای آن قائل نب
د، عمال بی                   ن ت ی داش نزد دولت هنوز جا ومنزلت

ن             .   اعتبار ساخته است   ه ای ن ک صرف نظر از ای
ی                ابت های درون درگيری بازتاب تضادها و رق
د         حاکميت ميان طرفداران رفسنجانی و دولت جدی
رای               ژاد ب و بيان گر کوشش دارو دسته احمدی ن
ن                ا در عي کوتاه کردن دست رفسنجانی است، ام
ه دولت                    م هست ک ه ه ئل حال نشان دهنده این مس
چ            ي احمدی نژاد در عرصه مسائل کارگری نيز ه
ر                    د، ب چيز را، جز آن چيزی که خود می خواه
ه                          ار را ک ا شوارهای اسالمی ک ت د، ح اب نمی ت
د و               وده ان عمری درخدمت همين رژیم اسالمی ب
ع                       اف ن ا م م و ضدیت ب اک برای خدمت به طبقه ح
ر می            واقعی کارگران، هرکاری که از دستشان ب

 .آمده است انجام داده اند
ی            ل دانشجوئ در عرصه جنبش دانشجوئی ومسائ

ه است          ون ج      .   نيز وضعيت به همين گ امروز بسي
ال شده              ع دانشجوئی در دانشگاه ها بيش از پيش ف

ال                    ک پ ورادی ان چ وی ج ا دانش ه ن ه ت ت ون اس
وانقالبی، بيش از گذشته در معرض سرکوب و             
م              فشارند، بلکه فعاليت در انجمن های اسالمی ه

ده           .   بدون دردسر ومانع نيست    ي ی رس ه جائ کار ب
ا              د ب است که این انجمن ها نيز برخوردهای جدی
فعاالن دانشجوئی و صدور احکامی در حبس و              
محکوميت دانشجویان وتشدید فشار بر دانشجویان   

رار داده         “   تملق گوئی ” برای   راض ق ورداعت رام
ا  “   مشت آهنين” واز اجرای سياست     در دانشگاه ه
هور    “   مهرورزی” انتقاد نموده و شعار      رئيس جم

 .را نيز به سخره گرفته اند
ه در         اگر قرار باشد از ده نفر به عنوان افرادی ک
ن                  ری شت ي طول عمر خود به جمهوری اسالمی ب
ا                   ه کی از آن خدمات را کرده اند نام برده شود، ی
ذب و دودوزه               ذب کروبی، این عنصر مرتجع و م

از است    ه              .   ب ک ب ک ش واست ی ی خ ی م روب ک
ا    ” ( تلویزیونی   در خارج از کشور         )   “ شبکه صب

ج                   روی غ وت ي ل ب ه ت راه اندازی کند واز طریق آن ب
ردازد            پ ی ب وری اسالم ه م واضع ج الم وم . اس

ن                      دازی ای رای کسب اجازه راه ان ه ب کروبی ک
اه از                      چ گ ي ه ه ود ک رده ب شبکه، کرارا عنوان ک
چارچوب قانون اساسی ونظام خارج نشده است            
ودر تمام مراحل به جمهوری اسالمی وفادار بوده 
رد                   ح ک و امتحان خود را پس داده است،  تصری
رد                     د ک اق عمل خواه بعد از این هم به همان سي
اه اجازه داده             وخواهش و تمنا نمود  که فقط  دوم
ا اگر                            که آغاز شود ت ن شب يت ای ال ع شود که ف

د                       ن ن ل ک عطي دا آن را ت ع ود، ب . رضایت بخش نب
ه                    ام رن ه ب ود ک ه ب ت ف کروبی درعين حال بارها گ
ه         ام رن های شبکه تلویزیونی آن هم در حد همان ب
ر                    ن ه ه ن ي های جمهوری اسالمی است و در زم
وموسيقی هم نمی خواهد شبکه رقص وآواز راه            

ا                      .   بياندازد اه ن م ن ت چيک از ای ام هي ج اما سران
ع نشد                 ارساز واق خش، ک ان ب .  واظهارات اطمين

م               ی را ه ون کروب زی وی دولت احمدی نژاد حتا تل
تحمل نکرد و شورای امنيت آن را یک اقدام غير           

چنين است که کروبی هم از این که . قانونی خواند 
ه شکوه           “   تنگنا” وی را در     ان ب قرار داده اند زب

ا را             ” می گشاید وآنگاه می پرسد        د م ن وان ت اگر ن
 “ تحمل کنند، پس  چه کسی را تحمل می کنند؟

هرچند سرکوب واختناق، در اساس همواره یگانه       
ر             راب وری اسالمی در ب ه ی جم است اصل ي س
ش                     ک ت م ار زح راقش ای ان و س ران، زن ارگ ک
ن                      ا ای وده است، ام ه ب ع ام ی ج الب ونيروهای انق
وشش             سياست از آنجا که این بار بدون ماسک وپ

ی    ”  ب ل ود،             “   اصالح ط ی ش رده م ش ب ي دارد پ
ه            ت بنابراین بيش از پيش در معرض دید قرار گرف

 . نيز تعبير شده است“ مشت آهنين”و به سياست 
گوی            حزب اهللا    ” مدتی پيش مجتبی بيگدلی سخن

ه زودی      “   ایلنا” در گفتگو با    “   ایران خبر داد که ب
کنگره سراسری حزب اهللا ایران تشکيل می شود          

رای      ” که یکی از     راهبردهای آن یافتن راه هائی ب
ژاد          “ کمک ومساعدت به دولت بسيجی احمدی ن

ود             .   است م اره ن ه اش نامبرده همچنين به این مسئل
ز              ي که حزب اهللا ایران به زودی نشریه خود را ن

گر                       اه دی ایک م د داد و ت که    ” انتشار خواه شب
ی          “   ماهواره ای خيبر   ائ ه که کارهای فنی آن هم ن

ارف اسالمی        ” شده است، به منظور      ع گسترش م
پيش از    .   راه اندازی خواهد شد   “   وتشيع در جهان  

ج                   اومت بسي ق روی م ي ده ن ان آن نيز حجازی فرم

 هزار پایگاه مقاومت بسيج در ۴۴اعالم کرده بود 
ژه       ١٢کشور در حال فعاليت اند  که          هزار آن وی

 .خواهران بسيجی است
سياست های دولت احمدی نژاد در عرصه مسائل        
ر                    د فشارهای رسمی وغي داخلی از جمله تشدی
ه                دن ب رسمی بر زنان و جوانان و پرو بال بخشي
ع               بسيج وباندهای سياه و حزب اهللا و آوردن وسي
است                              د سي گر تشدی ان ي ه، ب ن ه صح ا ب تر آن ه

يس        .   سرکوب وخفقان است   حزب بی نام نشان رئ
دی چنگ                   ي ل جمهور که بر اکثریت پست های ک
ورد                          م م قط سه ه ف ه ن ا ک انداخته است از آن ج
دلخواه سایر احزاب ودستجات را نداده است بلکه        
به نفع حزب و دسته خویش حتا آن ها را محدود           

رده است          م ک ز                 .   تر ه ي ا ن ه ه آن روست ک ن از ای
می  “   تنگنا” عرصه را بر خود تنگ وخود را در       

 .بينند
البته پيش روی احمدی نژاد صاف و سرراست  و 

اما حزب و دولت احمدی      .   بدون مانع نبوده است   
ه عوام                         ع از حرب اده وسي ف ت ر اس زون ب نژاد اف

وع           وض ی، م ب ری دان          ” ف س ف ی م ام الم اس اع
م          “   اقتصادی را نيز چون چماقی بر فراز سر سه

زار، راه                 ن اب طلبان نگاه داشته و با استفاده از ای
ه                  وده است چرا ک م را برای پيشروی خود باز ن

د            ” مصداق این ضرب المثل که       ن ل ه ب چوب را ک
ن          “  کنی گربه دزده فرار می کند  د کردن ای ن ل با ب

چماق بسياری از سهم خواهان نيز گرچه ممکن            
ا از ترس                   د ام ن اش است صحنه را ترک نکرده ب
ه خودداری                    ن ه صح ی ب ن ل رسوائی، از ورود ع

ه        .   نموده و یا سکوت اختيار کرده اند       ی ک در حال
ه           ل و ق تصادی         ” هنوز هم برسر م ن اق سدی ف و “   م

اعالم اسامی آن ها در دستگاه قضائی و مجلس               
ه            ژاد ب ودولت بحث واختالف هست، اما احمدی ن
ه است                         ت وانس اق، ت ن چم د کردن ای ن ل صرف ب
احزاب ودستجات رقيب خود را تا حدودی عقب            
ا                 براند و یا دستکم آن ها راعجالتا به سکوت و ی

 .بخشا به فلج وانفعال بکشاند
م حزب               وز ه ن مغبون شدگان حکومتی، گرچه ه
ات های مکرر وی                   ژاد ومالق نامرئی احمدی ن
واعضای دولت را بامصباح یزدی به عنوان منبع        

د  “   تغذیه تئوریک”  این جریان زیر سئوال می برن
د       “   اصول گرایان “ و را تحت فشار قرار گذاشته ان

ی ” و مرز آن با “ اصول گرائی”که   “ خرافه گرائ
فست     ” را روشن سازند و  “   تحجر” و   ي ان خود  “   م

را اعالم کنند، و گاه حتا از شخصيت احمدی نژاد 
رای             ای وی ب وشش ه رت  ” و ک ه و “   کسب ش

رابطه دارد،   “  عالم غيب”وانمود کردن این که با  
ار آن شده               ت به تحقير یاد می کنند وخالصه خواس

ال           “   اصول گرایان ” اند که    ب موضع خود رادر ق
ا          ان    ” افرادی که ادعای ارتباط ب ام زم د  “   ام دارن

ام              ” ودر صدد آن هستند که        ال از ام ب ق ت اد اس ت س
ا اوال در            “  زمان د، ام تشکيل دهند، روشن سازن

رای      صفوف اینها نيز آن شور وتحرک اوليه که ب
ظام      ”جلوگيری از  د        “   هدم اسالم و ن ن ت می خواس

ده                      يش آم ر وضعيت پ راب صفوف خود را در ب
می شود                ده ن د، دی ه          .   متحد سازن ژه آن ک ه وی ب

اد          سياست خارجی دولت احمدی نژاد مبنی بر ایج
اط              ق تنش و بحران که درآغاز به عنوان یکی از ن
ان              ون شدگ ب ضعف آن مطرح می شد وتمامی مغ
این نقطه ضعف را وسيله حمله و انتقاد خود قرار 
يس                       طه قوت رئ ق ه یک ن می دادند، به زودی ب

 .جمهور و دولت وی تبدیل گردید
دوما تمامی شواهد حاکی از آن است که حزب بی   
نام نشان رئيس جمهور با اعتماد به نفسی که فقط           

يکه تازی حزب بی نام ونشان رئيس جمهور 
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 اخبار کارگری جهان 

 اعتصاب کارگران درنيويورک 
 ٣۴، بيش از        ٢٠٠۵در آخرین روزهای سال           

هزار راننده  اتوبوس و مترو در شهر نيویورک            
در اوایل   .  دست به یک اعتصاب نامحدود زدند          

ماه دسامبر مذاکرات ميان نمایندگان کارگران و            
کارفرما به بن بست رسيد و تدارک این اعتصاب          

کارفرما .  به فوریت در دستور کار قرار گرفت           
در تالش بود که سهم کارگران از حق                                    

 درصد افزایش دهد، و این          ۶بازنشستگی را به      
اقدام مورد مخالفت یکپارچه کارگران قرار گرفته 

اعتصابيون می گویند که مقامات شهری            .  است
نيویورک با بهانه قراردادن جنگ عراق، بيش از        

 سال است که با افزایش دستمزدها مخالفت                    ٣
کرده و اکنون هم از کارگران می خواهند تا بخش 
دیگری از دستمزد خود را به جيب سرمایه داران    

این اعتصاب یکپارچه، ترافيک را      .  سرازیر کنند 
از سوی دیگر،    .در این شهر به کلی متوقف کرد         

اعتصابيون از همان نخستين ساعات آغاز این                
حرکت به خيابان ها آمدند و در مقابل                                      
ایستگاههای مترو و اتوبوس تجمع کرده و با                    
پخش اطالعيه از مردم خواستند که از این                          

برغم تمام تهدیدات مقامات      .  حرکت حمایت کنند   
شهری و گسترش تبليغات دروغ عليه                                   
اعتصابيون، چند نظرسنجی از سوی رادیوهای           
محلی نشان ازپشتيبانی اکثریت مردم نيویورک از 

سرانجام این       .  خواست اعتصابيون داشت             
تهدیدات، بویژه تهدید مستقيم رهبران اتحادیه،               

 روز عجالتا     ٣موجب شد این اعتصاب پس از             
کارفرما از کارگران دعوت نمود      .  خاتمه پيدا کند  

تا مجددا به سر ميز مذاکره برگردند و کارگران             
نيز گفتند که ماه ژانویه مجددا از نمایندگان                         
کارفرما می خواهند تا دست از پيشنهاد ضد                      

 . کارگری خود بردارند
 اعتصاب کارگران متروی لندن

 کارگر متروی     ۴٠٠٠ دسامبر تمامی        ٣١روز   
شهری در لندن دست به یک اعتصاب یکروزه              
زده و به این ترتيب حمل و نقل ميليون ها نفر در             

.  به کلی مختل شد               ٢٠٠۵آخرین شب سال            
مدیریت متروی شهری لندن اخيرا اعالم نمود که         
برنامه کار رانندگان مترو تغيير کرده و ساعات            

این .   ساعت افزایش می یابد        ٣۵کار هفتگی به       
خبر موجی از مخالفت را در ميان کارگران                      

امواج خودانگيخته مخالفت زمانی به       .  برانگيخت
 دسامبر تبدیل شد که               ٣١اعتصاب یکپارچه        

مقامات مدیریت تالش کردند این طرح  ضد                      
کارگری را به سرعت به مرحله اجرا درآورده و          
فرصت هر عکس العملی را از کارگران سلب               

هر چند این اعتصاب تنها یک روز به طول         .  کنند
انجاميد، اما از هم اکنون اعتصاب دیگری برای           

به گفته   .   ژانویه تدارک دیده شده است            ٨روز   
نماینده کارگران این اعتصابات تا عقب نشينی                

 .کارفرما ادامه خواهد یافت
 اعتصاب کارگران بنادر در دانمارک

 کارگر بندر        ١٣٠٠ نوامبر بيش از               ٢٨روز
 ٢۴درسراسر دانمارک  دست به یک اعتصاب             

این کارگران ازدخالت مجدد پارلمان  . ساعته زدند 
اروپا در تعيين شرایط کار باراندازان بنادر اروپا        

ناراضی بوده و خواهان توقف این دخالت ها                    
هنوز یک سال از آخرین باری که                       .  هستند

باراندازان یکرشته بنادر اروپا با تصميم پارلمان         
اروپا به مخالفت برخاسته و با اعتصاب یکپارچه         
خود نمایندگان سرمایه اروپائی را وادار نمودند            
که از دخالت در شرایط کار کارگران دست                      
بردارند، نمی گذرد که مجددا نمایندگان سرمایه             
داران تالش دارند تا کارگران را وادار به پذیرش     

محور مورد  .  سياست های ضد کارگری خود کنند  
اختالف، دستورالعمل پارلمان اروپا است که بر           
اساس آن صاحبان کشتی های تجاری می توانند             

این هم چيز    .  اقدام به تخليه کشتی های خود کنند         
دیگری نيست جز باز گذاشتن کامل دست سرمایه        
داران در استفاده از نيروی کار ارزان کارگران           
خارجی که ماهها در کشتی های تجاری زندگی              
کرده  و تحت شرایطی طاقت فرسا به کار                           

باراندازان دانمارک در           .  گمارده می شوند          
 نوامبراز  ٢٨اطالعيه  مربوط به اعتصاب روز         

جمله اشاره کردند که سرمایه داران یا باید به                    
کارگران خارجی و غير قانونی کشتی های خود            
دستمزدی برابر با کارگران اروپائی بدهند و یا              
اینکه با تمام توان از ورود این کشتی ها به بنادر             

همزمان با اعتصاب      .  اروپا جلوگيری می کنند       
 کارگر بندر   ١٠٠٠باراندازان دانمارک، بيش از      

در مقابل پارلمان اروپا در شهر بروکسل تجمع              
کرده و خواهان توقف اقدامات ضد کارگری                    

 .نمایندگان سرمایه داران شدند
 اعتصاب کارگران مهاجر در کره جنوبی

 دسامبر صد ها کارگر مهاجر در کره             ١٠روز  
جنوبی، دفتر کميسيون دولتی دفاع از حثوق                     
بشردرشهرسئول را اشغال کرده و اعالم نمودند           
تا آزادی انور حسين، یکی از رهبران این                          

انور .  اتحادیه، در این محل تحصن می کنند                   
 هزار    ۴٠٠حسين، یکی از رهبران بيش از                   

کارگر مهاجر در کره جنوبی است که اوایل ماه             
 به بهانه واهی نقض ویزا توسط          ٢٠٠۵می سال    

ماموران اداره مهاجرت دستگير شده و از آن                  
وی یکی از    .  زمان در بازداشت به سر می برد          

رهبران مبارزات کارگران مهاجر در این کشور         
بوده و بدون شک همين نقش وی در رهبری                     
مبارزات کارگران است که مقامات دولت را                   
واداشته او را دستگير کرده و تالش کنند تا وی                

در همين   .  را از خاک کره جنوبی اخراج کنند             
رابطه فدراسيون کارگران کره جنوبی ضمن                  
هشدار به مقامات دولت خواستار ازادی فوری              

 .انورحسين شده است
 اعتصاب کارگران در ايرلند  

 دسامبر دهها هزار کارگر به فراخوان               ٩روز   
کارگران حمل و نقل ایرلند پاسخ مثبت داده و                   

از اواخر   .  دست به یک اعتصاب یکروزه زدند         
 نفر کارگر کشتی های        ۵٠٠ماه نوامبر بيش از        

مسافری در اعتراض به تالش کارفرما مبنی                   
براخراج کارگران قدیمی و استخدام کارگران                
اروپای شرقی با دستمزدی کمتر، دست به یک              

این اعتصاب از سوی       .  اعتصاب نامحدود زدند    
بخش های مختلف کارگران ایرلند حمایت شد و             

 ٩در همين رابطه هم اعتصاب حمایتی روز                    
در این روز تنها خيابان           .  دسامبر انجام گرفت     

 ١٠٠های شهردوبلين شاهد حضور بيش از                     
هزار کارگر بود که پس از عبور از مناطق                       
مرکزی در یکی از ميادین اصلی شهر تجمع                    
نموده و خواهان رسيدگی به خواست کارگران               

در همين روز خيابان های چند          .  کشتيرانی شدند 
شهر دیگر نيز شاهد راه پيمائی و تجمع کارگران          
اعتصابی بود که ضمن حمایت از خواسته های              
هم زنجيران خود، خواهان توقف فوری اقدامات          
صاحبان کشتی های مسافربری عليه کارگران              

 .شدند
 اعتراضات مردم در السالوادور  

 نوامبر دهها هزار نفر به فراخوان                   ٣٠روز    
جبهه رهائيبخش   "و   "  بلوک مردمی اجتماعی     "

پاسخ مثبت داده و دست       "    ملی فارابوندو مارتی   
به یک اعتراض سراسری عليه سياست های                   

در این روز    .  ليبرالی دولت السالوادور زدند     .نئو
خيابان های یکرشته شهرهای این کشور شاهد               
حضور بيش از دهها هزار نفر بود که سياست                 
های اقتصادی دولت آنها را به فقر، گرسنگی و              
بيکاری سوق داده و هر روز شرایط زندگی                     
ميليونها کارگر و زحمتکش را دشوار تر نموده             

در این روز دهها جاده اصلی منتهی به                 .  است
شهرهای بزرگ مسدود شده و تجمعات                                
اعتراضی در مقابل یکرشته ساختمان های دولتی        

خواست های اصلی تظاهرکنندگان       .  برگزار شد  
این روز افزایش کمکهای دولتی به آسيب                           
دیدیگان حوادث طبيعی اخير، تقسيم زمين ميان             
دهقانان بی زمين و توقف فوری خصوصی                      

 . سازی خدمات آبرسانی این کشور بود

رار                ظام و ف اسامی را باعث بدنام شدن مدیران ن
اح                   سرمایه ها می داند وبا آن مخالف است، جن
ذارد،        دیگر نيز پا را از مرحله تهدید فراتر نمی گ
رسد،                       ه ب رحل ن م ه ای زاع ب چون می داند اگر ن
ذاشت           جناح رقيب نيز دست روی دست نخواهد گ
ه در آن                 د زد ک ومتقابال دست به افشاگری خواه
ان                  ي ه م صورت پای تمام حکومت و سران آن ب

ان  . خواهد آمد  از همين روست که اکثریت نمایندگ
د              ن ن مجلس ارتجاع، نامه دستجمعی امضاء می ک
که اسامی محکومان به فساد اعالم شود، اما همين 
جاع                     ه در مجلس ارت اکثریت، پای یک مصوب
برای موظف کردن دستگاه قضائی رژیم به اعالم 

ه            .   اسامی نمی رود   در این جا نيز روشن است ک
اه             گ اد دست سروصدا و جنجال برسر مبارزه بافس

اسی     -دولتی، صرفا در خدمت اهداف تبليغاتی      سي
 . رژیم است

د درچارچوب              وان هيچ مبارزه جدی بافساد نمی ت
ی     .   نظم موجود انجام گيرد    مبارزه جدی بافساد مال

ن              دستگاه دولتی، یک راه دارد وآن درهم شکست
ی                ت يک دول رات وروک اه ب ونابود کردن تمام دستگ

توده های زحمتکش مردم هنگامی از شر          .   است
اه                           گ ه دست ی واز جمل ت گل دول اه ان گ ام دست م ت
اه             گ بوروکراتيک  آن رها خواهند شد که این دست

ردم     .   به کلی درهم شکسته وجاروب شود         وده م ت
از طریق شوراها اداره امور کشور را در دست            
ون                     ان گزار و مجری ق ون ان ا ق بگيرند و شوراه

تمام مناصب ومقامات دولتی انتخابی وهر        .   باشند
ن                          وق ای ر حق ث داک د و ح ن اش ل عزل ب لحظه قاب
اهر                     ارگر م زد یک ک م مقامات از متوسط دست

 .تجاوز نکند
هر راه ادعائی دیگر، یا فریب      .   راه دیگری نيست  

 .ودروغ است و یا خيال وتوهم

. . . دستگاهی که سر تا پا غرق در 
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ان          رشدگ به دنبال صدور احکام محکوميت دستگي

ی    ٨٣اول ماه مه سال     راخوان  در سقز و صدور ف
از سوی همسران چهارتن از آنها برای حمایت از 

کميته دفاع از    ” محکومين، کميته ای تحت عنوان      
ه            اه م  آذر   ٢۴در   “   حقوق دستگيرشدگان  اول م

ه         ١٣٨۴ ر آن را         ۶٧ اعالم موجودیت کرد ک ف  ن
در جلسه ای که درهمين تاریخ      .   امضا کرده بودند  

ئت       ٩تشکيل شد، یک هيئت اجرائی       ي  نفره یک ه
ز                      ۵ ي ن ون ي انش ای ج وان اعض ن ه ع ره ب ف  ن

ه             .   سخنگویانی انتخاب شدند   اصل الف ه ب ت ي م این ک
د                        ي ع ب دان و ت ام زن واحک غ فراخوانی را جهت ل
ن                       ت شار م ت ا ان ود وب م فعاالن کارگری صادر ن
کوتاهی از عموم مردم خواست که با امضای آن            
ام                        و احک غ ار ل ت ه، خواس ت ي م و حمایت از این ک
ه               ن ب وست صادره شوند و آمادگی خود را برای پي

 .اقدامات الزم برای لغو این احکام اعالم دارند
ن          ي عالوه بر اسامی همسران چهارتن از محکوم

 ۶٧اول ماه مه، در ميان اعضای هيئت مؤسس              
ده می شود                     ز دی ي ر ن . نفره این کميته اسامی زی

از،                    ب ی رضا خ رام دزکی، عل ه هادی تنومند، ب
اصر             ان، ن کاظم فرج اللهی، علی اشرف درویشي
و                ل ان ا ومنصور اس زرافشان، فریبرز رئيس دان

ران شرکت             (  ارگ کای ک رئيس هيئت مدیره سندی
ه       ه ذکر       ) .   واحد اتوبوسرانی تهران وحوم الزم ب

ه                      ی ب ت ي ن روهای ام ي است که درجریان هجوم ن
ران در                   ه ارگری در ت ن ک ي ال اماکن مسکونی فع

کای               ٣٠تاریخ   دی ن ره س دی  آذر، اعضای هيئت م
د               دن ت ش ازداش د ب ت واح رک ران ش ارگ در .   ک

اعتراض به این اقدام ضد کارگری و برای آزادی 
دستگيرشدگان، کارگران و کارکنان شرکت واحد       

ه                    ۴روز   ران دست ب ه ه ت ان  دی در مناطق ده گ
ه  از                   .   اعتصاب زدند  ن اعتصاب ک ال ای ب به دن

ورد         سوی سایر کارگران وتشکل های کارگری م
ران                ارگ دادی از ک ع حمایت قرار گرفت گرچه ت
م منصور                  ذا رژی ه ع بازداشت شده آزاد شدند، م

ه است                ت اه داش گ . اسانلو را همچنان در اسارت ن
مطابق گزارش انتشار یافته از سوی ستاد تبليغات 
وری          ه د، جم ران شرکت واح ارگ کای ک دی ن س
ه اعضای           ي ل اسالمی اقدامات سرکوبگرانه خودع

. هيئت مدیره و فعالين سندیکا راتشدید نموده است       
وده               م ا را مسدود ن ک دی حساب بانکی اعضای سن

هوری   .   ومانع پرداخت دستمزد آنان شده است      جم
رای اعضای                   ده سازی ب رون اسالمی درصدد پ
ی                   ل عطي و وت ل ان هيئت مدیره به ویژه منصور اس

اشد               ات یک      . سندیکای شرکت واحد می ب مالق
کای    ١٣هيئت   دی  نفره از اعضای هيئت مدیره سن

اه             کارگران شرکت واحد در روز شنبه دهم دی م
اف و در خواست آزادی                 ب با شهردار تهران قالي
ده      ي فوری منصور اسانلو تاکنون به نتيجه ای نرس

 . است
ران هر               ارگ ه ک ي در جمهوری اسالمی حقوق اول

ه         .   روزه نقض و پایمال می شود      ا ب ه ن کارگران ت
ی   “  جرم”  ن برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه یع

د              ون ی ش وم م ک ح ازداشت وم ر، ب ارگ . روز ک
د تشکل                   ن کارگران تنها به دليل آن که می خواه
ورش               ورد ی د م های مورد نظر خود را ایجاد کنن

. وضرب وشتم قرار می گيرند وبه حبس می افتند        
 . این اقدامات ضد کارگری فورا باید متوقف شود

دامات ضد                     امی اق م گر ت سازمان ما یک بار دی
د                 ن کارگری جمهوری اسالمی را محکوم می ک
ر             گي وخواستار لغو فوری احکام محکوميت دست

ز، است         اد           .     شدگان اول ماه مه سق ه ا از هر ن م
وارگانی که برای دفاع از حقوق کارگران فعاليت        
وق                        اع از حق وده و دف م ایت ن و مبارزه کند حم

م        ي ن         .     کارگران را وظيفه خود می دان ي چن ا هم م
ی                    اکن مسکون ه ام یورش نيروهای سرکوب  ب
ران                  ارگ م ک ت کارگران، بازداشت و ضرب و ش
ا                  وی ا را ق ه ه آن شرکت واحد و پرونده سازی علي
محکوم می کنيم و خواستار آزادی فوری منصور        

 .اسانلو وسایر بازداشت شدگانيم

 آکسيون های  دفاع از حقوق کارگران يک وظيفه است
 تشکيالت خارج کشور سازمان در حمايت 

 ازمبارزات کارگران شرکت واحد
 

در پی فراخوان کميته خارج از کشور سازمان        
ج               ن راضی، روز پ به برپائی آکسيون های اعت

ر       ٢٩شنبه   ب ام ن              ٢٠٠۵ دس ي ال ع  جمعی از ف
ست،        سازمان به همراه سایر نيروهای سوسيالي
هوری اسالمی در                 گری جم در برابر کنسول
د         ودن فرانکفورت، یک تجمع اعتراضی برپا نم
ران                 ارگ ایت از ک و بادادن شعارهائی در حم
ه              گران وب ایران و محکوم کردن اقدامات سرک
ر         رژیم، خواهان آزادی تمامی کارگران دستگي

 .شده گشتند
ران                 ارگ ار ک راضی، شع در این آکسيون اعت
ت،               ای ا، حم ي ران دن ایران، اتحاد، اتحاد، کارگ

ردد     .   حمایت ارگر   .   زندانی سياسی آزادباید گ ک
ود         اب زندانی آزادباید گردد، جمهوری اسالمی ن

ردد             د گ ای ا ب رپ . باید گردد، حکومت شورائی ب
ران،                   ارگ ی ک ل ل م ن ال ي گی ب برقرارباد همبست

 .سرداده شد
 

واحد ونکوور کانادای تشکيالت خارج کشور          
ر یک         ٢٨سازمان نيز روز چهارشنبه      ب ام  دس

کوور                 آکسيون اعتراضی در مرکز شهر ون
ود   م ا ن رپ ای         .   ب است ه ي ون، س ي ن آکس در ای

هوری اسالمی               ارتجاعی و ضد کارگری جم
ا     .   محکوم گردید  فعالين سازمان در ونکوور، ب

ارزات               ب ائی از م ارده الک ن پ در دست داشت
صاب                ت ژه اع ه وی ران، ب ارگ ات ک ب ال ط وم
د و                      ودن م ایت  ن کارگران شرکت واحد، حم

 .خواهان آزادی تمام دستگير شدگان شدند
ان           تعدادی اعالميه  به زبان انگليسی نيز در مي

 . مردم کانادا پخش شد
 

د                         ن ه ده ش ادام وی ات خ راض ت ع و اع م ج  . ت
است خصوصی سازی                  طی چند سال گذشته پيرو سي
ه              طق تعداد زیادی از کارخانه های ایران و بویژه در من
گيالن تعطيل یا نيمه تعطيل شده اند و کارگران بسياری 
ه                    م ک ي دان د ب ای بيکار و بال تکليف شد ند؛ ما کارگران ب
ن                وست ي تنها با اتحاد و مبارزه یک پارچه ی خویش و پ
ه ی                         وق حق ه حق وان ب آن مبارزات به یکدیگر می ت

 .»خویش نائل آیيم
 

 اخبار اعتراضات کارگری
 

در هفته های اخير اعتراضات کارگری از شدت کم                 
هم چنين تجمعات اعتراضی     .  سابقه ای برخوردار بود    

گسترده ای از سوی دانشجویان، معلمان و سایر                          
در . زحمتکشان در هفته های اخير صورت گرفته است
 :ذیل اخبار بخشی از  اعتراضات کارگری آمده است

 
 "بلر"اعتراض کارگران اخراجی 

 
در مقابل   "  بلر"جمعی از کارگران اخراجی کارخانه          

این کارگران به    .  مجلس حکومت اسالمی تجمع کردند      
 ٢۵بهانه ی طرح بازسازی و نوسازی صنایع و با                    

کارگران فوق حق و       .  سال سابقه کار اخراج شده اند          

حقوق خود را از کارفرما نگرفته و بيمه بيکاری نيز                
 .دریافت نمی کنند

 
 تجمع اعتراضی کارگران نساجی غرب کرمانشاه

ه       ان ارخ ران ک ارگ اجی غرب   " ک اه در    "   نس انش رم ک
افت              ه عدم دری وق و عدم راه               3اعتراض ب اه حق  م

اه                انش رم داری ک ان ت اندازی مجدد کارخانه در مقابل اس
 .تجمع کردند

 
 "لوله پروفيل"تجمع اعتراضی کارگران 

 
کارگران کارخانه لوله پروفيل کرمان در اعتراض به            

 آذر در مقابل    26عدم دریافت حقوق معوقه خود، روز        
 ماه ٨این کارخانه مدت . استانداری کرمان تجمع کردند

است که از سوی کارفرما تعطيل اعالم شده و کارفرما           
 .پاسخگوی حقوق معوقه کارگران نيست

 یزد" جنوب"تجمع اعتراضی کارگران کارخانه نساجی
 آذر با تجمع     ٢٨روز  "  جنوب یزد "کارگران کارخانه    

 ماه حقوق   ١٠در مقابل استانداری یزد به عدم دریافت          
کارخانه فوق به عنوان       .  معوقه خود اعتراض کردند      

ورشکستگی تعطيل اعالم شده و کارگران در حالی که          
بيکارشده اند، از دریافت حقوق بيکاری نيزمحروم                 

 .هستند
 دی نيز با تجمع در مقابل         ١٢  و     ۵کارگران در روز     

قرار است  .  استانداری اعتراضات خود را ادامه دادند        
کارگران هفته ای یک بار و تا رسيدن به خواسته های             
خود تجمع اعتراضی خود را در مقابل استانداری                      

 .تکرار کنند
 

 "پارسيلون"تجمع کارگران اخراجی 
خرم آباد، در          "  پارسيلون" کارگر اخراجی               ٧٠

اعتراض به اخراج خود و قراردادهای موقت و نبودن           
 آذر در مقابل اداره کار لرستان          ٢٩امنيت شغلی روز     

 ١٢ تا    ٧در حالی که کارگران فوق بين          .  تجمع کردند 
سال سابقه کار در این شرکت دارند، کارفرما به بهانه             
ی موقت بودن قرارداد آن ها، کارگران را اخراج                      

 .کرده است
 دی به      ۵کارگران اخراجی پارسيلون هم چنين روز            

همراه اعضای خانواده، درمقابل استانداری تجمع                    
 .کردند

 "چينی حميد"اعتصاب کارگران 
 

 کارگر کارخانه چينی حميد در اعتراض به عدم             ۶٠٠
. دریافت حقوق و مزایای خود دست به اعتصاب زدند            

 ٢٩به دنبال این اعتصاب، جمعی از کارگران روز                 
 .آذر در مقابل استانداری تجمع کردند
 "رسول اکرم"تجمع اعتراضی کارکنان بيمارستان 

روز "  رسول اکرم  "کارکنان و پرستاران بيمارستان          
 آذر و در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود              ٣٠

 ۵طی   .  در مقابل دفتر ریيس بيمارستان تجمع کردند            
ماه گذشته، اضافه کار و حق کشيک کارکنان و                            

 .پرستاران پرداخت نشده است
 

 اخباری از ایران        



  ۴۶٨  شماره ٨۴نيمه  اول دی  ۶

 خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان 
 اخباری از ایران 

 . آذر ماه سازمان است٢٨عنوان اطالعيه “ موج اعتراضات کارگری در نقاط مختلف ایران”
. اطالعيه، خبر از موجی از اعتراضات کارگری به علت نپرداختن دستمزد و بيکارسازی در طی دو روز داده است              

 .  حرکت اعتراضی کارگری، در این اطالعيه نام برده شده است١٠از 
د           “   فرنخ و مه نخ” کارگران   ودن م ع ن جم داری ت . که شش ماه است دستمزد خود را دریافت نکرده اند، در مقابل استان

در “   صنایع دریائی ایران صدرا   ” کارگران .  انزلی را بستند -جاده اصلی رشت“ صنایع پوشش گيالن”صدها کارگر  
 .  تن از کارگران اخراجی شدند١١٠محل اداره کار استان بوشهر تجمع کردند وخواهان بازگشت به کار 

افت                    ١١که “   برک”  آذر ماه نيز کارگران شرکت   ٢٧اطالعيه می افزاید روز گذشته       وق خود را دری اه است حق  م
د                           ودن م ع ن جم ده شرکت است، ت . نکرده اند از رشت به تهران آمدند ومقابل بانک سامان که  محل کارسهام دار عم

رداخت ده          -کاشان، جاده کاشان “   صنایع فرش راوند  ” کارگران شرکت    ان پ قم را با آتش زدن الستيک بستند و خواه
 . ماه حقوق ومزایای معوقه خود شدند

 .به همراه خانواده هایشان اشاره دارد“ تخت”اطالعيه همچنين به اعتراض کارگران اخراجی معدن زغال سنگ 
 .اطالعيه سازمان درپایان بر حمایت از مطالبات برحق کارگران و رسيدگی فوری به خواست های آنها تاکيد می کند

 
م               ”  ي ت ا هس ه وری آن ه        “   بازداشت فعالين سندیکای شرکت واحد را محکوم می کنيم وخواهان آزادی ف ي وان اطالع ن ع

 دیگری است که در اول دی ماه انتشار یافت
کای                  ٨دستگاه قضائی جمهوری اسالمی صبح امروز اول دی ماه، :   در این اطالعيه آمده است   دی ن ن س ي ال ع ن از ف  ت

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه را به اتهام تشکيل سندیکا و برپائی اعتصاب دستگير وروانه زندان               
ارگری شرکت                    .   کرد ن ک این اقدام ضد کارگری جمهوری اسالمی که در پی صدور احکام زندان و تبعيد برای فعالي

 .کننده در جشن اول ماه مه سقز صورت می گيرد، حاکی از تشدید اقدامات سرکوبگرانه عليه کارگران است
اد تشکل های                       ج در بخش دیگری از این اطالعيه سازمان، برعزم واراده کارگران به تداوم مبارزه و تالش برای ای
ه                   وهمی ب ه ت مستقل از دولت تاکيد شده وآمده است که کارگران، بيش از پيش به این حقيقت آگاه شده اند که هيچگون

ه              .   نهادها و ارگانهای قانون رژیم نداشته باشند       ان ارخ در این اطالعيه باردیگر بر اهميت تشکيل کميته های مخفی ک
 .برای پيشبرد مبارزه اقتصادی و سياسی کارگران تاکيد شده است

در پایان این اطالعيه، سازمان ما، بازداشت فعالين سندیکای شرکت واحد را قویا محکوم کرده است وخواهان آزادی    
 . فوری و بدون قيد و شرط بازداشت شدگان گردیده است

 
ران                       ”  دی ماه، اطالعيه ای تحت عنوان   ۴در تاریخ    ه ی شرکت واحد ت ن ان ف ن ارک ان وک دگ اعتصاب قهرمانانه رانن
 .انتشار یافت“ وحومه

کای                دی ن در این اطالعيه، خبر از اعتصاب کارگران شرکت واحد، در اعتراض به دستگيری اعضای هيئت مدیره س
 .شرکت واحد ودیگر مطالبات آنها داده شده است

رو شد و                          ی روب ن ي گ رافيک سن اطالعيه می افزاید که با این اعتصاب، خيابانهای اصلی و مرکزی شهر تهران با ت
 .نيروی انتظامی رژیم که از قبل آماده بود در مناطق مهم شهر مستقر شدند

اق روی آورده است، می                                  ن ت اطالعيه با تاکيد بر اهميت این اعتصاب در شرایطی که رژیم به تشدید سرکوب و اخ
ه                                 د ک ی نشان می ده ائ ک دی ن االن س ع گوید، اعتصاب قهرمانانه رانندگان وکارکنان شرکت واحد با خواست آزادی ف

 .کارگران مصمم اند به نيروی خود در مقابل سرمایه داران ودولت آنها بایستند
ان                           رشدگ گي وری دست در پایان این اطالعيه سازمان ما قاطعانه از این اعتصاب حمایت کرده است، خواهان آزادی ف
ه ممکن صدای                         يل ا هر وس ه ب گردیده است و از فعالين سازمان وهمه نيروهای مدافع طبقه کارگر خواسته است ک

 . رسای این مبارزه باشند
 

ران شرکت واحد                           ”  دی ماه ۵کميته خارج از کشور سازمان ما در تاریخ       ارگ ارزات ک ب ایت از م ه حم فراخوان ب
 .را صادر کرد“ اتوبوسرانی

در این فراخوان با اشاره به دستگيری اعضای هيئت مدیره سندیکای شرکت واحد واعتصاب کارگران شرکت واحد،        
د وشرط                                ي دون ق وری و ب ان آزادی ف م وخواه گفته شده است، ما از اعتصاب کارکنان شرکت واحد حمایت می کني

 .تمامی بازداشت شدگان واحقاق حقوق کارگران هستيم
ارزات                                         ب ایت از م ده در حم ن ان در روزهای آی دراین فراخوان، اعالم شده است که کميته خارج از کشور سازم
روهای           ي کارگران واعتراض به سرکوب های رژیم، آکسيونهائی در کشورهای مختلف برگزار خواهد کرد وازهمه ن

 .سوسياليت دعوت شده است در این آکسيون های اعتراضی شرکت کنند

 "البرز"اعتصاب کارگران الستيک سازی 
 

کارگران کارخانه الستيک سازی البرز از روز سه                 
 دی در اعتراض به تعویق      ۴ آذر تا یک شنبه      ٢٩شنبه  
این .   روزه ی حقوق خود دست به اعتصاب زدند             ٧۵

 . کارگر دارد١٣٠٠کارخانه 
 

 "ايران صدرا"تجمع کارگران اخراجی 
 

با گذشت  "  ایران صدرا " کارگر اخراجی شرکت      ١١٠
نزدیک به دو هفته، به اعتراضات خود در مقابل                        

کارگران فوق به      .  استانداری بوشهر ادامه می دهند          
دليل موقت بودن قرارداد از سوی کارفرما اخراج شده           

یکی از کارگران جوشکاردر رابطه با شرایط                  .  اند
در حالی که         «:  کاری در این شرکت می گوید                    

جوشکاری آرگون و لوله جزو کارهای سخت و زیان             
 ساعت کار    ١٢آور است، اما ما مجبور بودیم روزی            

کنيم و تعطيالت رسمی نيز سرکار حاضر شویم، در               
حالی که حقوق و مزایای هشت ساعت کار به ما                          

کارفرمای شرکت قرارداد کارگران     .  »پرداخت می شد  
را سه ماهه تنظيم می کند و در یکی از بندهای آن نيز               
آمده که کارگر هيچ گونه مطالبه و حق سنواتی ندارد و            
در صورتی که کارگران امضا نکنند، اخراج می                       

 .شوند
 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه 

 اروميه" سيمان سفيد"
 

جمعی از کارگران کارخانه سيمان سفيد اروميه که به             
دليل موقت بودن قراردادهای خود از کار اخراج شده             

برخی از این   .  اند در مقابل وزارت کشور تجمع کردند       
 سال سابقه کار در این کارخانه              ١٠کارگران دارای     

 .هستند
 لرستان" بوژان"تجمع اعتراضی کارگران 

 
لرستان روز  "  بوژان"کارگران کارخانه یخچال سازی      

 دی و برای دومين بار در طول هفته در مقابل                           ٨
کارگران به عدم        .  استانداری لرستان تجمع کردند           

از .  پرداخت حقوق و بالتکليفی خود اعتراض دارند             
 که کارخانه به بخش خصوصی                 ٨٢دی ماه سال          

واگذار شد، کارگران حقوق و مزایای خود را دریافت            
نکرده اند و اکنون یک سال است که کارخانه تعطيل                 

 .شده است
هم چنين در روزهای بعد نيز جمعی از کارگران فوق             
با همراه حمل پالکاردهایی به تجمع خود در مقابل                     

 .استانداری به صورت متوالی ادامه دادند
 

 "سيوان راهساز"تجمع اعتراضی کارگران 
 

در استان آذربایجان غربی     "  سيوان راهساز "کارگران  
در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود دست به تجمع            

 .اعتراضی زدند
 

 "شيشه ميرال"اعتراض کارگران 
 

در اعتراض به عدم     "  شيشه ميرال "کارگران کارخانه    
 دی با     ١٠ ماه حقوق معوقه خود، روز              ١٠دریافت   

اجتماع در مقابل این شرکت اقدام به آتش زدن الستيک          
 .و بستن جاده ساوه کردند

کارفرمای کارخانه متشکل از صندوق تعاون بسيج شاه        
عبدالعظيم و یکی از تجار بازار مبل یافت آباد، با                        
توجه به این که کارخانه در ميان بازار مبل یافت آباد                
قرار گرفته می خواهند با تعطيلی کارخانه از ارزش               

تاکنون .  تجاری زمين فوق بهره برداری کنند                          
اعتراضات متعدد کارگران شيشه ميرال نتيجه ای در             
بر نداشته و کارفرما از پرداخت حقوق کارگران                        

 .سرباز می زند

 "قند نور سپاهان"تجمع اعتراضی کارگران 
 

 دی در     ٨روز   "  قند نور سپاهان    "کارگران کارخانه     
اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود در مقابل                             

در پی تجمع      .  فرمانداری برخواروميمه تجمع کردند       
کارگران، کارفرما پذیرفت یک ماه از حقوق کارگران          
را پرداخت کرده و دو ماه دیگر را نيز در آینده ی                        

 .نزدیک پرداخت کند
 

 "صندوق نسوز کاوه"تجمع اعتراضی کارگران 
 

" صندوق نسوز کاوه  " دی، کارگران کارخانه     ١٠روز  
با تجمع در مقابل اداره کار استان تهران به عدم                            
پرداخت شش ماه حقوق و مزایای عقب افتاده خود                     

کارگران در حالی از دریافت حقوق          .  اعتراض کردند 
خود محروم هستند که کارفرما بابت فروش توليدات                
صورت گرفته توسط کارگران کارخانه در شش ماه                

 . ميليون تومان درآمد داشته است۴۵٠گذشته، بيش از 

 قزوين" پوشينه بافت"تجمع اعتراضی کارگران 
 

 دی کارگران کارخانه نساجی پوشينه بافت،            ١٢روز  
به دنبال قول کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق معوقه                

اما وقتی کارگران با      .  شان به کارخانه مراجعه کردند       
دروغ کارفرما روبرو شدند، از محل کارخانه تا سه                 
راه شهر صنعتی البرز راهپيمایی کرده و در نهایت                  

 .جاده اصلی شهر صنعتی البرز به قزوین را بستند
پوشينه " آذر، کارگران کارخانه        ٢٩هم چنين روز        -

قزوین در مقابل ساختمان وزارت صنایع و                  "  بافت
کارگران .  معادن تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند         

پوشينه بافت حقوق بيش از هفت ماه خود را طلبکارند             
. و دو سال مزایا و سه سال عيدی و پاداش نگرفته اند               

 ميليون تومان    ١۵٠کارفرمای کارخانه هم چنين مبلغ          
) صندوق قرض الحسنه    (از صندوق حساب کارگران        

 .برداشت کرده است

۵از صفحه   



  ۴۶٨  شماره ٨۴نيمه  اول دی  ٧

 زنده باد سوسياليسم 

 ١از صفحه 

می تواند از اتکای بر یک پشتوانه ی قوی نشأت         
ا و         گرفته باشد، مستقل از این پرسش ها و انتقاده
ازی است                     که ت رم ی بخشا بی اعتنا به آن، سرگ

روشن است    .   وهمچنان به پيشروی ادامه می دهد     
ا                     ه تضاده روی، ب ش ي ازی و پ ه ت ک ن ی ه ای ک
يش دامن                         يش از پ م  ب ی رژی ات درون واختالف
ه دار            خواهد زد ونمی تواند در طوالنی مدت ادام

شروی حزب      .   باشد این که اما این یکه تازی و پي
ا                ج ا ک بی نام ونشان رئيس جمهور دقيقا تا کی وت
دادهای              ه روی قابل دوام است؟ این سئوالی ست ک

 .   آینده به آن پاسخ خواهند داد
 

 . . . يکه تازی حزب بی نام و 
 ٣از صفحه 

واقع برنامه ها و سياست های طبقه ی حاکم یافته           
اند و این نقش در کشور ایران که رادیو و                            
تلویزیون در انحصار حاکميت قرار دارد، از                 

تلویزیون .  اهميت بيشتری برخوردار است                
بزرگترین مخاطب را در ایران دارد و بيشتر از            
هر رسانه ی دیگری می تواند در کارزار تبليغی          

 .جمهوری اسالمی به مدد آن بياید
سازمان صدا و   "در سال های حکومت اسالمی،        

با سانسور، تحریف، جعل و شانتاژ خبری، " سيما
تمامی تالش خود را جهت القای سياست های                   
حاکمان به کار بست و ابالغيه اخير بر این امر               

در عين  .  تاکيد داشته و بر آن مهر تایيد می زند             
حال ابالغيه پاسخی است به شرایط کنونی،                      
شرایطی که چشم انداز آن تشدید مبارزه ی                         

علی رغم به ظاهر    (طبقاتی، تشدید بحران در باال    
و بحران در روابط خارجی       )  یک کاسه شدن آن     

 .حکومت اسالمی است
در این ابالغيه، احمدی نژاد خواستار تشدید                     
سانسور و جعل اخبار از سوی این سازمان شده             

: در بند هفتم این ابالغيه آمده است                         .  است
ضروری است مقابله موثر و هوشمندانه تر با             «

ابعاد گسترده تهاجم فرهنگی مورد توجه برنامه            
ریزان و تهيه کنندگان برنامه های شبکه ها قرار           

توجه حرفه ای سازمان بر گردش باز و           ...  گيرد
در عين حال هدایت شده اطالعات و اخبار و                     
انعکاس مدبرانه دیدگاه ها و تحليل های مختلف به 
منظور تنویر افکار و خنثی سازی جریان های               
نامطلوب اطالع رسانی خارجی و شایعات                       

در واقع هدف از اختراع چيزی به نام             .  »داخلی
گردش باز و در عين        "و یا    "!!  تهاجم فرهنگی "

چيزی جز  "!!  حال هدایت شده اطالعات و اخبار      
مقابله با گردش به راستی آزاد اطالعات و اخبار           

 .نيست
آخر چگونه این اخبار بی زبان می توانند هم                     

هدایت شده    "داشته باشند و هم             "  گردش باز   "
و این همه از برکات نظام جمهوری                    "  باشند

 !!اسالمی است
. اما وظيفه این سازمان تنها خبرسازی نيست                  

وظيفه دارد در کنار این روش            "  صدا و سيما    "
خبری، دست به عوام فریبی بزند و افکار منحط            

صدا .  "و مرتجعانه حاکميت اسالمی را تبليغ کند        
وظيفه دارد در پوشش توليد برنامه های        "  و سيما 

فاقد محتوا و عوامانه، اهداف حکومت را پيش                
 . ببرد

و در حالی که کارگران و زحمتکشان مجبور به             
پرداخت آبونمان صدا و سيما هستند، این پول ها            
توسط صدا و سيما عليه آن ها استفاده می شود و             
کارگران و زحمتکشان هيچ صدایی در این                       

رادیو و تلویزیون جمهوری       .  سازمان نمی یابند    
اسالمی، رادیو و تلویزیون سرمایه داران و                     
حاکمان است و وظيفه ای جز تحميق توده ها و                

با نگاهی  .  عوام فریبی و ریاکاری برعهده ندارد        
به توليدات و برنامه های این سازمان می توان                
دید که چگونه این سازمان از رذیالنه ترین روش   
ها در جهت طوالنی تر کردن حکومت سرمایه              

 .داران و جانيان استفاده می کند

سازمان «:  در ادامه ی این ابالغيه می خوانيم               
صدا و سيما هم چنين باید از این پس با هدف                       

؛  نکات آموزشی و تربيتی         ...تقویت هویت دینی   
را به طور غير مستقيم، جاذب و غير تصنعی در          
برنامه های تفریحی و سرگرم کننده بگنجاند و بر         
رعایت احکام شرعی و آداب اسالمی تاکيد                       

در این ابالغيه، حتا کودکان و نوجوانان        .  »ورزد
نيز از فشار عقيدتی و ایدئولوژیک در امان نمی            

بهره گيری  "در این رابطه در ابالغيه بر          .  مانند
سازمان صدا و سيما از الگوی اخالقی و تربيتی            
مبتنی بر آداب دینی در برنامه های کودکان و                  

 .تاکيد شده است" نوجوانان
در این ابالغيه    "  سازمان صدا و سيما    "هم چنين    

موظف به راه اندازی یک شبکه بين المللی                     "
در واقع ابالغيه ی      .  شده است "  معارف اسالمی 

فوق بر هر چه ایدئولوژیک تر شدن برنامه های           
این ابالغيه   .  صدا و سيما تاکيد ویژه ای دارد               

نظارت محتوایی بر فيلم های سينمایی        "خواستار  
و سریال ها، مبتنی بر هنجارسازی و تعيين                      

شده و از برخی برنامه های آن چنين                  "  معيار
بخشی از فرهنگ سازی های      «:  انتقاد کرده است  

سازمان صدا و سيما در حوزه روابط خصوصی          
و اجتماعی به کاهش حساسيت های جامعه در                 
رعایت حدود مسائل شرعی و ترویج گناه دامن              

 .»زده است
ی جمهوری اسالمی       "  سازمان صدا و سيما         "

جمهوری اسالمی    .  ارگان تحميق توده هاست          
تالش دارد تا با استفاده از رسانه ها و در راس                 
آن تلویزیون، با ترویج تفکرات متحجرانه و                    
خرافات و در راستای مقابله با بحران سياسی و              
اجتماعی و سرکوب مبارزه ی طبقاتی از سویی            
از ميان عقب مانده ترین اقشار جامعه از نظر                  
فرهنگی دست به سربازگيری بزند و از سوی                
دیگر با سيل امکانات نوین خبری و سير گردش            

 .آزاد اطالعات و اخبار مقابله کند
ابالغيه اخير اگر چه شاید در نظر اول یک                        
ابالغيه ی معمولی اداری به نظر آید، اما به واقع           
در ادامه ی سياست هایی است که از بدو روی                 

امنيتی احمدی نژاد        –کار آمدن کابينه نظامی           
جهت محدود کردن هر چه بيشتر آزادی ها و                    
سرکوب مبارزات اجتماعی و سياسی در پيش                

ابالغيه ای که با تاکيد بر هر چه . گرفته شده است
و "  صدا و سيما  "ایدئولوژیکی کردن برنامه های     

همسویی هر چه بيشتر خبری با برنامه های                     
دولت، کارآمدی هر چه بيشتر این سازمان جهت          
 .مقابله با بحران حاکم بر جامعه را مد نظر دارد

تالش برای گردش آزاد اطالعات و اخبار و                     
مبارزه برای آن، افشای عوام فریبی های                           
حکومت و بيان علل اصلی بحران های اجتماعی          
هم چون اعتياد، فحشا، خودکشی، بحران ها و                 

، فقر  ...  معضالت روانی به ویژه در نسل جوان         
و فاصله ی طبقاتی موجود در جامعه، در کنار                
تشریح راه های مبارزه با این بحران ها و راه                   
حل آن ها، این ابزار حکومت اسالمی را بيش از           
پيش به ابزار ژاژخواهی حاکمان تبدیل خواهد               

 .کرد

المللی   چهارمين سمپوزيوم بين  و چرايی آن»صدا و سيما«نگاهی به ابالغيه ی اخير دولت به سازمان
 های انفرادی  عليه زندان

 
های  المللی عليه زندان      چهارمين سمپوزیوم بين     

در )  دی٢٨ تا ٢۵( دسامبر ١٩ تا ١۶انفرادی از 
المللی عليه     پالتفرم بين   «.  پاریس برگزار شد      

ی این سمپوزیوم      ، برگزارکننده  »زندان انفرادی  
کنندگان را با     اش آشنایی شرکت    بود و در برنامه    

های ویژه گوانتانامو و ابوغریب یا باگرام            زندان
 در ترکيه،      Fهای نوع       در افغانستان و زندان        

 Control Unitesهای موسوم به      همچنين زندان 
 Quartier در آلمان و Stammheimدرآمریکا، 

d’isolementدر فرانسه منظور کرده بود . 
 »جنگ با تروریسم   «در بخشی از سمپوزیوم از        

ای برای مقابله با مبارزات                 به عنوان بهانه       
المللی سخن رفت    اجتماعی و تجاوز به حقوق بين      

ی جهانی عليه شکنجه          و به ضرروت مبارزه       
کنندگان در     برگزارکنندگان و شرکت   .  اشاره شد 

وهفت   سمپوزیوم که شامل نمایندگانی از سی               
ای از     کشور جهان و از جمله ایران با نماینده               

بودند همچنين همبستگی    )  اقليت(سازمان فدائيان    
خود را با مبارزاتی که در گوشه و کنار جهان                  
 .عليه استبداد و اختناق جریان دارد، اعالم نمودند

المللی   ریاست افتخاری چهارمين سمپوزیوم بين        
بال،   ی احمد بن     های انفرادی به عهده      عليه زندان 

جمهور الجزایر پس از پيروزی            نخستين رئيس  
مردم این کشور عليه استعمارگران فرانسوی بود        

هایی مانند آنجال دیویس، فمينيست                  و چهره   
آمریکایی درآن شرکت داشته وبه سخنرانی                     

 .پرداختند
 دسامبر و به      ١٩مراسم پایانی سمپوزیوم عصر       

صورت نمادین در کنار دیوار کموناردها در                   
گورستان پرالشز پاریس برگزار شد و حاضران         
پس از شنيدن چند سخنرانی کوتاه، به گلباران این    

 .دیوار پرداختند
سازمان ما به دعوت برگزارکنندگان در این                     

اش با یکی از          سمپوزیوم شرکت داشت و نماینده     
وگو کرد و         مسئوالن سمپوزیوم دیدار و گفت         

اطالعاتی در رابطه با مبارزات جاری مردم                   
ایران و مسئله زندان در رژیم جمهوری اسالمی           

 .   در اختيار وی گذاشت



 
يت   ( برای ارتباط با سازمان فدائيان       ل ه   )   اق ام ن

رای                 ه ب ان داگ های خود را در دو نسخه ج
دوستان و آشنایان خود در خارج از کشور                
ه                  ان را ب ت ای ه ه ام ارسال و از آنها بخواهيد ن

 . یکی از آدرس های زیر پست کنند
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  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

  ۴۶٨  شماره ٨۴نيمه  اول دی 

 شماره های فکس
سازمان فدایيان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

 ۴درصفحه 

٨ 
 ١ازصفحه 

ولی من این اطمينان را می ”: بالفاصله می افزاید
م                اک ظام ح ران ن دهم که سالمت اقتصادی بر مدی

ران                  .   است دی ن م ي ی در ب ت ری دی اگرچه ضعف م
 “.وجود دارد، اما فسادمالی آنها فراگير نيست

سرپرست مجمع قضائی رژیم، همچنين به پرونده       
های دیگری از سوء استفاده های مالی اشاره کرد  

ه سوء     . که در حال رسيدگی هستند  از جمله وی ب
زان                  ي ه م ران ب ارگ اه ک استفاده مالی در بانک رف

اره              ٢٠٠ ام اش ي اه پ رودگ ده ف رون  ميليارتومان وپ
 .کرد

ع               جم رست م ارات سرپ ن اظه ا ای ان ب م زم ه
ل                    ر از تشکي م، خب قضائی، روزنامه های رژی
ی                 ت ف ان شرکت ن م دادگاه رسيدگی به پرونده مته

د           ن ت ن شرکت      . اورینتال کيش اویل منتشر ساخ ای
ا            نفتی ظاهرا متعلق به بخش خصوصی است، ام
ن                 ه درعي این سرمایه داران بخش خصوصی ک
د             م ان ه حال از مقامات حکومت اسالمی هستند مت
رداخت                        فت و پ ا وزارت ن د ب ن از طریق زد وب
ه،                 ان ن  وزارت خ رشوه های کالن به مقامات ای
ه              ت رف چند فاز طرح پارس جنوبی را در اختيار گ

د            در رأس   .   اند و سودهای کالنی به جيب زده ان
کی از              اصری، ی اورینتال کيش اویل، سيروس ن
ی در                وری اسالم ه م ت ج ئ ي د ه اعضای ارش
رار دارد               ه ای ق ت مذاکرات مربوط به پرونده هس
واری است و در                          ت ون  م ن که گفته می شود اک

ون از        .   خارج از کشور به سر می برد       ن اک آنچه ت
رمال شده است، رشوه                  رشوه های این پرونده ب
متجاوز از نيم ميليون دالر و صدها ميليون تومان 

فت است             . از جانب ناصری به مقامات وزارت ن
همچنين دریافت رشوه  های کالن از شرکت های      
ا و                  ذاری طرح ه ارجی در ازای واگ ی خ ت ف ن

گر               .   امتيازات به آنهاست   ار دی ده ب رون ن پ در ای
روشن شده است که مقامات حکومت اسالمی رد          
اره            وبدل کردن رشوه های کالن را از طریق شم
ام            ج حساب های بانکی خود در سوئيس و دوبی ان
گان                          ه از چشم هم ن ک رای ای ا ب ت می دهند وح
ام                    ه ن کی را ب ان پوشيده بماند، این حساب های ب

د            رده ان از ک ان چه در        .   همسر یا اقوام خود ب ن چ
ون دالر از                     ي ل ي م م ي غ ن ل ماجرای این پرونده، مب
ه حساب                       يس ب اصری در سوئ کی ن ان حساب ب
فت در دوبی                     امات وزارت ن ق همسر یکی از م

 .واریز شده است
سایت بازتاب وابسته به پاسدار رضائی نيز که از 
ی از          اخبار پشت پرده رژیم مطلع است، گزارشات

ن     .   پرونده های دیگر، انتشار داده است      یکی از ای
 هزار تن شکر توسط  ۴٠گزارشات، به واگذاری    

ه                   عت شکر کشور ب یکی از مدیران اصلی صن
ای            ٢٠ارزش   ه ه ب ان، ب ان     ۵٠ ميليارد توم وم  ت

ه           زیر قيمت فروش به شخص مجهول الهویه ای ب
این سرمایه .   نام سلطان شکراختصاص یافته است   

دار از طریق زدو بند وپرداخت رشوه به مقامات          
دولتی، چنان ثروتی اندوخته که اکنون سر به یک  

 .تریليون تومان می زند
اده های                     ف ت ده های سوء اس در قياس با این پرون
ده های                  رون اردی، پ ي ل ي مالی و رشوه های چند م

ه هر                کور ب ن دیگری از جمله فروش سئواالت ک
 ميليون تومان، توسط ٣٠داوطلب متمول به بهای     

مقامات سازمان سنجش، ناچيز وکوچک جلوه می 
 .از این نمونه ها فراوان است. کنند

اما هدف رژیم از اعالم نمونه های فوق الذکر از           
ی                        ت اه دول گ اد دست ی وفس ال اده های م ف ت سوءاس
اسی                  ی و سي ات غ ي ل چيست؟ هدف رژیم، صرفا تب

اده                 .   است ف ت ی، رشوه، دزدی، سوء اس ال فساد م
ه              ت رف راگ های کالن مالی، تمام دستگاه دولتی راف
جزای حکومت اسالمی                 ت است واساسا جزء الی

ه        .   است بنابراین جمهوری اسالمی نه می تواند ون
 .می خواهد با این فساد فراگير مبارزه کند

روت           ه، ث اصوال درنظام سرمایه داری که سرمای
و سود حاکميت دارد، دستگاه دولتی به ویژه نظام         

اد                  -اداری رق در فس ک آن، غ ي رات وروک ب
ی و رشوه                    ال اده م ف ت واختالس، دزدی، سوء اس

ری است    ي اه              .   گ گ ت اد دس ن فس اد ای ع ا، اب ه ن ت
ف،                   ل خت اسی م بوروکراتيک، در نظام های سي

ف دارد                 ع دت وض ت و ش اوت اس ف ت در .   م
م           اک کشورهائی نظير ایران که استبداد واختناق ح
است و توده مردم از آزادی های سياسی محروم            
اند، حتا از کنترل بوروکراتيکی که در دمکراسی      
ری                     ی وجود دارد، خب ورژوائ ی ب ان م ارل های پ
ایت خود                    ه ی در ن ت نيست، این فساد دستگاه دول

ود و            .   قرار دارد  ن ب ي در دوران نظام سلطنتی چن
 .در دوران جمهوری اسالمی نيز چنين است

ان                     ان عری ن ا چ ج ن ی در ای این فساد دستگاه دولت
ز از آن                   ي ردم ن ن م وهمه گير است که ناآگاه تری

ه                    .   آگاه اند  م اد ه ن  فس ه ای ددی ک ع ت فشارهای م
جانبه دستگاه دولتی برتوده مردم وارد می آورد،          
اه می                      گ ن دست ا ای ا ب ه بر تقابل و رودرروئی آن

حران های جدی در               .   افزاید از این رو، هرگاه ب
کشور بروز می کند، طبقه حاکم به منظور فریب          
توده مردم وآرام کردن آنها سرو صدای مبارزه با 
ره                ه فساد را به راه می اندازد و حتا تعدادی از م

د                      ن ی می ک ان رب ز ق ي در اواخر    .   های خود را ن
ده را              دی ن پ دوران حکومت سلطنتی در ایران، ای
ن هدف              ي م دیدیم واکنون نيز جمهوری اسالمی ه

 .را تعقيب می کند
ژه در                     ه وی هوری اسالمی، ب اما در دوران جم
ان                     ي ن م ز در ای ي گری ن مرحله کنونی مسئله دی
احی و                  مطرح است و آن تسویه حساب های جن

ون        .   گروهی در درون رژیم است     ن ه اک جناحی ک
ا               ارزه ب ب برسر کار است از حربه به اصطالح م
ه                         اح موسوم ب ا جن ه حساب ب رای تسوی فساد ب
ره می                    ه ا ب ه ن آن اصالح طلب و مرعوب ساخت

ده های         .   گيرد رون این جناح، اکنون با رو کردن پ
اح                اه جن گ فساد مالی گروهی از مدیران و وابست
د            ن رقيب، می خواهد به آنها بفهماند که اگر بخواه
ه                       گری را ب ده های دی رون د، پ ن ن رودرروئی ک

ون        .   جریان خواهند انداخت   ن این واقعيت را هم اک
رسر اعالم                    ا ب ه می توان از دعوای زرگری آن

افت                 د دری در .   اسامی افرادی که محکوم شده ان
ن اعالم             حالی که جناح موسوم به اصالح طلب ای

 دستگاهی که سر تا پا غرق در فساد است 


