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کارگر راه برگی تک  
  

نامه سرگشاده فعالين انجمن ها ونهادهای فرهنگی 
  وآمريکا کانادا  اروپا، اجتماعی وسياسی_،
 دراعتراض به کشتار غيرانسانی کارگران  

  ) کرمان (معدن ذوب مس خانون آباد
   
آزاديخواهان جهان، کنفدراسيون بين المللی :  به 

و فعالين اتحاديه ها،سنديکاها،محافل  اتحاديه های آزاد ،
نهادهای حقوق بشری و رسانه های  مجامع کارگری،

  ! تی ينترنخبری ا
   
اين روز سياه کارگر کشی از ياد ها نخواهد ١٣٨٢ بهمن ۴ جمعه  

کشتار کارگران معدن مس خاتون آباد را قويا محکوم ميکنيم ! رفت
و از خواستهای معترضين و ديگر کارگران اعتصابی پشتيبانی 

قاومت کارگران در برابر رژيم کارگر ستيز مبارزه و م. مينماييم
  !جمهوری اسالمی ادامه دارد

خواسته  بيگمان خبرداريد که کارگران ايران سالها در طلب وصول  
در سطح کارخانه ها و واحد های توليدی  ه خودعوقها و مطالبات م

در مبارزه وتالشی همه جانبه با کليت نظام جمهوری اسالمی ايران 
  .ی سخت و طاقت فرسا ميباشند در گير پيکار

  2                                     بقيه در صفحه 
  

  
  

  !  سال قبل  در چنين روزهايى یبيست و اند
  )براى نسلى آه هنوز متولد نشده بود(   
  

    بهروز سورن                              
دانشگاهها و مدارس به خواستگاه مبارزات ضد سلطنت 

، زنان و مردانى آه  هر روز جوانان. ل شده بودنديتبد
سال ها سكوت،  اختناق،  سرآوب سيستماتيك و پليسى 

خاندان شاه  وساواك جهنمى اش  را تجربه  آرده  و 
  درآتش رهايى وآزادى  مى سوختند به دانشگاه ها و 

    4بقيه در صفحه                                             
  

      

   
  

  ؟!  بعد از بن بست     
  

   ارژنگ بامشاد                               
               

مهلت قانوني براي بررسي صالحيت  آانديداهاي رد صالحيت شده 
شوراي نگهبان بر مواضع خود استوار ايستاد و تنها . به پايان رسيد

ان آن ها يك سوم رد صالحيت شده را تًاييد صالحيت آرد آه در مي
 نماينده رد صالحيت شده ي مجلس آنوني ديده 80تنها سه نماينده از 

خاتمي در سخنان خود در بهشت زهرا در روز شنبه . مي شود
". ما با شوراي نگهبان به بن بست رسيديم:"  گفت آه 82بهمن 11

پيش از آن نيز چهار وزير دولت آه مًامور مذاآره با شوراي نگهبان 
اعالم  گزارش خود به رئيس جمهور و رئيس مجلس شده بودند، در

 اعضاي شوراي نگهبان به نتيجه در مذاآره با: " داشتند آه 
هم زمان با اعالم نتايج بررسي ها نيز شوراي نگهبان با ". نرسيدند

درخواست وزير آشور براي تعويق برگزاري انتخابات مخالفت آرد 
بگيرد انتخابات را و اآنون بر عهده محمدخاتمي است آه تصميم 

  3 بقيه در صفحه                    .برگزار آند يا نكند
  بيانيه کميته مرکزی سازمان   
در مورد کشتار کارگران معدن  

   )شهر بابک( مس خاتون آباد 
 8         در صفحه            

                           

  !فراموش شود " بم "  نگذاريم  
   امير جواهری لنگرودی       

 6                     در صفحه 

  
  به دستگيرى هفت معلم  يزد در اعتراضتجمع فرهنگيان  

  8  در صفحه                                                      
                                                     

  
  به سازمان ملل ، " ليگابو " انتشار گزارش رسمی 

  در مورد وضعيت آزادی بيان در ايران         
  9 در صفحه                                                           

  
  تشهرستان باف" اسفنديه" معدن ان آارگرمع اعتراضیتج 

  9  در صفحه                                          
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  ه يک 

  ....اده در اعتراض به کشتار کارگران

حق اعتصاب ، تشکل مستقل وجنبش اتحاديه ای 
صول دستمزدها،جلوگيری از اخراجهای بيرويه 
ازی ها که منتهی به بيکاری کارگران ميگردد 

  اضات ميباشدی اين اعتر
 مبارزات ،مقاومت کارگران معدن ذوب مس خاتون 

منطقه  - است واقع در استان کرمان) بابک(شهرستان 
 هزار انسان ۵٠ز غم آوار زمين لرزه و مرگ بيش از 

 ٨٢بهمن ۴ کارگران معترض در روز شنبه  -ت
با تهاجم نيروهای گارد ويژه ضد شورش ) ٢٠٠۴يه 

مان از راه هوا و زمين با رگبار گلوله روبرو 
 تن در دم جان می سپارند و رقم بااليی ۴ش از 

نفر مجروح به بيمارستان ها منتقل شدند و از ميزان  
  .گزارشی تاحال اعالم نشده است 

 روز اعتراضی آرام را با تالشی پيگير ٨ تا ٧ه طی 
سته های صنفی خود به همراه اعضاء خانواده 

شی مسالمت آميزسازمان داده بودند،اينچنين مورد 
فتند و تا به امروز هيچ کس مسئوليت اين کشتاررا 

قتلهای پرونده ( خاتمی چون ديگرد فعات.ست ا
 قتل زهرا کاظمی_ تهاجم به کوی دانشگاه _ه ای 

جنايتی که .ز هيئتی را مامور پيگيری اين کشتار نمود
راری توام ميباشد ودستور دهندگان آن در سلسه 
مواره گم اند و از نگاه سخنگويان نظام مامورانی 

تور سوارانی خيره سرعامل اين فاجعه معرفی 
 آنکه سازمان دهندگان پشت پرده عامل اين جنايت 

  !امامردم قاتلين را ميشناسند 
نندگان اين نامه سرگشاده ،ضمن محکوم کردن اين 

  : ت فجيع ضد انسانی ، از شما ميخواهيم 
اسالمی ايران را مسئول کشتار کارگران معدن ذوب ت 

اين حکومت را به . بشناسيد) شهر بابک(خاتون آباد
رايط برده وار کار و مغاير با استانداردهای بين المللی 
سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگرانی که به اين 

د و همواره سرکوب و طاقت فرسا اعتراض دارن
  !  ميگردند را درسطح جهان محکوم کنيدیير و زندان

هان دستگيری آمرين و عاملين اين کشتار و محاکمه 
  ! رائه گزارش آن به افکار عمومی جهان ميباشيم 

هان تامين خواسته های خانواده های قربانيان اين 
ری از خصوصی سازی محيط کارواخراج کارگران و 

  !  وضع استخدامی آنان ميباشيم
ما ميخوايم که هيئتی را برای بررسی وضعيت 

ارخانه و موقعيت شرايط کار به ايران اعزام نماييد و 
 ا کارگران ايران واطالع از فشار کار و شرايط سخت
کار عمومی جهان را در برابر ادعای سران نظام از 

  !  نماييدر کارگران مطلع و مفتضح
اء کنندگان اين نامه ، تمامی کارگزاران نظام جمهوری 

اسالمی را عامل فقر،فساد،خانه خرابی،آواره گی ،اخراج و سرکوب 
،پرستاران،کارگران و اعتراضات زنان،دانشجويان ،معلمان 

زحمتکشان ايران و اقليتهای ملی و مذهبی ميدانيم و خواهان آزادی 
  .بدون قيد وشرط تمامی دستگير شدگان ميباشيم 

 رهايی کارگران در گرو حرکت سازمان يافته و تشکل مستقل  
سراسری کارگران در کارخانه ها و واحدهای توليدی و خدماتی در 

 تنها با تشکل و وحدت و تشکيالت سازمان .سراسر ايران ميباشد 
يافته ميتوان ،توان اين نظام ضد انسانی را از ميان برداشت وزمينه 

امين سالگرد انقالب ٢۵سازپايان بخشيدن به عمرآن درِ آستانه 
  !بهمن برای حاکميت مردم بر سرنوشت خويش برابر دانست 

  : امضاءکنندگان  
پاريس _ اسی و عقيدتی در ايرانانجمن دفاع از زندانيان سي_ ١  
کمپين دفاع از _٣سوئد _فرهنگسرای انديشه،گوتنبرگ _ ٢

سازمان پناهندگان _۴انگلستان_مبارزات دمکراتيک مردم ايران 
کميته دفاع از آزادی ومبارزات مردم ايران _ ۵هلند _پرايم 

کميته _ ٧آلمان _کانون پناهندگان سياسی برلين _ ۶گوتنبرگ _
انجمن _ ٨اتريش _ادی و دمکراسی در ايران ،ويندفاع از آز

کميته دفاع از زندانيان سياسی _ ٩آلمان _بيداری ايرابيان هانوور
تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايرانی ،هانوور _١٠انگلستان _
کانون _١٢سايت چه بايد کرد ؟ اياالت متحده آمريکا _١١آلمان _

راديو همصدا _١٣يکا اياالت متحده آمر_دمکراتيک ايرانيان داالس 
آلمان _کانون مستقل ايرانيان اليپزيک _١۴نروژ _،اسلو 
اياالت _کميته برای آزادی و دمکراسی در ايران ،شيکاگو_١۵

کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران ،آخن _١۶متحده آمريکا 
کميته _ ١٨آلمان _شورای پناهندگان ايرانی ،برمن _ ١٧آلمان _

راديوصدای زن _ ١٩ترکيه_ياسی وان فعالين پناهندگان س
_ ٢١اياالت متحده آمريکا _انجمن گلشن _٢٠کانادا_،ونکوور 

راديو آوا _٢٢انجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج از کشور
انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی _ ٢٣آلمان _،هانوور 

کانون فرهنگی و سياسی انديشه ،مونستر _٢۴سوئد _،استکهلم 
هئيت سردبيران آوای _٢۶مالمو_هنگسرای بامدادفر_٢۵آلمان _

نشر باران _٢٨مالمو_انجمن فرهنگی دارکوب _٢٧نروژ_زن سوئد
انگلستان _انجمن ايرانيان سوسياليست،لندن_٢٩سوئد_،استکهلم

کانون دمکراتيک ايرانيان _٣١گوتنبرگ _راديو پيک _٣٠
راديو کردی ژيوار _٣٣سردبيران راديو برابری _٣٢سوئيس _
اتحاد چپ _٣۵سوئد _ آسيل کميته گروه ايران _٣۴نبرگ گوت_

اياالت متحده آمريکا امضاء ها ادامد دارد _ايرانيان ،واشنگتن 
٠٠٠٠٠٠٠   

 عالقمندان به پشتيبانی از اين نامه سرگشاده ميتوانند با آدرس  
  : های زير تماس بگيرند 

  
   و٠٠۴۶_٣١_ ١٣ ٩٨ ٩٧:  فاکس ها  

                    ۴٠٠٣٣_١ _٨٩٨١٨٣٣  
gbgandishe@hotmail.com   

 
com.adpoi@hotmail  

  
idsoc2000@yahoo.co.uk   
ادامه از صفح
  

نامه سرگش
   

 مبارزه برای 
،شورايی و و
وخصوصی س

مضموم اصل.
 از جمله اين 

آباد از توابع 
ای که هنوز ا
رها نشده اس

ژانو٢۴(برابر
اعزامی از کر
ميگردندو بي

)٣٠٠(سيصد
دستکيری ها 

 ک کارگرانی 
برای بيان خوا
خويش با رو
تهاجم قرار گر
بعهده نگرفته 
سياسی زنجير

اينبار ني )...و
با قصه ای تک
مراتب نظام ه
وخود سر و م
ميگردند،بدون
.شناخته شنود

 ما امضاء ک 
کشتار و جناي

حکوم_ ١  
مس ميروک 
دليل تحميل ش
بر کارگران و 
شرايط سخت 
،اخراج،دستگ

ما خوا_ ٢  
علنی آنان و ا

ما خوا_ ٣  
وگيکشتارو جل

روشن ساختن
ما از ش_ ۴  

کارگران اين ک
ضمن گفتگو ب
کاری آنان ، اف

ضعيت اسفباو
ما امض_ ۵  

mailto:adpoi@hotmail.com
mailto:adpoi@hotmail.com
mailto:adpoi@hotmail.com
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  فحه يک 

  ؟!     بعد از بن بست        
ي  شوراي نگهبان بر عزم خود براي حذف آامل 

 باز اين شورا در اقدامات خود آه با بان، و با دست
ن خامنه اي از دخالت در جريان امور مربوط به 
 عمًال آنها را مختار  گذاشته است، راهي براي 
بان باقي نمانده آه يا تسليم شوند و با بر قول هاي 
در دو هفته اخير خود پافشاري آنند و در اين حالت 
رگزاري انتخابات خودداري آنند و آن طور آه بهزاد 

ننگ شرآت در انتخابات فرمايشي رانمي : " له آرد
 نماينده گان متحصن، با شكست -ثانيًا. را عملي آنند

و عدم تًاثير تحصن شان بر شوراي نگهبان، تصميم 
: "  خود آورده بودند14شماره ملي آنند آه در بيانيه 

وني خود را در اعتراض به عمل آرد غير قانوني 
ي نظارت و شوراي نگهبان به مرحله اجرا در 
رد و به استعفاي خويش ازنمايندگي مجلس وعدم 

  ".انتخابات رسميت خواهيم داد
ي اخراج اصالح ت يافتن پافشاري محافظه آاران برا

دايره قدرت، و هم چنين با برجسته تر شدن عدم 
ردم در انتخابات و بي اعتنايي مطلق آن ها به 
ا و چانه زني ها بااليي ها، فرصت مناسبي براي 
بان به وجود آمده است آه شكست و بن بست  آامل 

د و از تالش هاي الح طلبي حكومتي شان را بپذيرن
خود براي بزك آردن دستگاه استبداد ديني دست 

اما . ه بي آبرويي مطلق در ميان مردم دچار نشوند
ارت و شهامت برداشتن اين گام را بطور يك پارچه 

: عي خواهند داشت؟ و آن طور آه خاتمي گفته بود 
تحقق پيدا " ا همه با هم مي رويمبا هم مي مانيم ي

د؟  آيا در اين راه اصالح طلبان محافظه آار آه 
مور چانه زني ها در باال بوده اند، حاضرند هم پا و 

 شوند؟ آيا با تًاييد صالحيت " راديكال"الح طلبان
د صالحيت شده هاي آارگزاران ، وابستگان به 

  سنجاني نيز حاضرند به تحريم انتخابات بپيوندند؟ 
ه اصالح طلبان در شرايط آنوني بردارند، چه اين 
ر يك پارچه برداشته شود و يا توسط بخش هاي 
صالح طلبي ؛ چه  در راستاي تسليم برداشته شود و 
 ستاي ايستادگي در مقابل تماميت خواهان، گامي

 در راستاي اعالم قطعي شكست تالش هاي شان 
ً  رسميت يافتن اين .الح  و بزك آردن استبداد ديني

 سوي اصالح طلبان حكومتي را بايد  پيروزي 
زيرا سكوت هوشيارانه مردم و . ش مردمي دانست

ي حساب شده شان به درگيري هاي جناحي 
اصالح طلبان را به آن جا رسانده بود آه از زبان  

اگر مردم نيايند ما انتخابات را باخته : "بهزاد نبوي بگويند
زيرا آن ها ارزيابي روشني از واآنش  و سكوت مردم  ". ايم

و اين سكوت و بي اعتنايي را به بي تفاوتي مردم تعبير . دارند
سران جناح از همين  روست آه بهزاد نبوي به . نمي آنند

لجبازي نكنيد آه همه چيز از دست مي : " مقابل مي گويد
  ".رود

اآنون با روشن شدن سرنوشت اصالح طلبي حكومتي و 
شكست قطعي و آامل آن، تماميت خواهان احتماًال خود را 

اما آن ها حال بايد به تنهايي . پيروز جدال هاي شان مي بيينند
قابل مردم خشمگين و بدون سپر اصالح طلبان حكومتي در م

زيرا مردم . آه بر خواست هاي خود پافشاري مي آنند بايستند
را سرسازش و تسليم در مقابل استبداد ديني و خشونت قرون 
.  وسطايي و قساوت سودجويان ديني و غير ديني نيست

آه به خون آشيده " سراوان"و " شهربابك"اعتراضات مردم 
اين روزها خبر . ستشد، نمونه هاي آوچك مقاومت مردمي ا

تحصن ها و اعتراضات آارگران در اين جا و آن جاي آشور 
و اين خبرها نشان از مبارزه . به وفور منتشر مي شود

. آارگران و زحمت آشاني دارد آه به نان شب نيز محتاج اند
بي اعتنايي و سكوت مردم و جوانان و حتي دانشجويان نيز 

 آزادي و دموآراسي و بيان گر آن است آه مردم به آمتراز
جمهوري اي بر پايه خواست و اراده مردم نمي خواهند تن در 

  .دهند
اما سازماندهي اين خواست ها و هدف ها در مقابل دشمني تا 
دندان مسلح و بي نهايت شقي و بي رحم آه امروزه تالش مي 
آند مخالفت قدرت هاي خارجي را نيز با امتياز دهي دست و 

 آرده و حتي حمايت آن ها را نيز جلب آند، دل بازانه آم رنگ
زيرا بدون داشتن يك حداقل سازماندهي . آار آساني نخواهد بود

چه در سطح خواست هاي بي وابسته و چه در سطح خواست 
ها همگاني و سياسي سراسري، و بدون داشتن اهرم هايي آه 
صداي مردم هر بخش را به گوش ديگر بخش هاي مردم وبه 

ن برساند، مقاومت مردمي نمي تواند با قدرت به گوش جهانيا
امروز مبازرات سازمان يافته و يا نيمه سازمان .  پيش رود

يافته گروه هاي مردمي مي تواند نقش بسيار موثري در 
ما اين گونه تالش ها را در . تحوالت جاري آشور بازي آنند

 مراسم استقبال از شيرين عبادي در فرودگاه مهرآباد و يا در
. هم ياري مردم در زلزله بم به خوبي ديده ايم و تجربه آرده ايم

و حال آه سد گمراه آننده ي  اصالح طلبي از مقابل ديده گان 
مردم و جوانان  و دانشجويان برداشته مي شود، راه براي 
سرعت دادن به تالش هاي مردمي و سازمانيابي توده اي بيش 

ستگاه واليت فقيه روي محافظه آاران د.از پيش فراهم مي شود
اما وقتي مردم . تمرآز اراده سرآوب خود حساب باز آرده اند

وارد صحنه شوند، اهرم هاي سرآوب به سرعت فلج خواهند 
شد و شيريني پيروزي در بازهاي جناحي را  به آام شان زهر 

  .خواهد آرد
  2004 ژانويه 31-1382بهمن 11
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  صفحه یک 

   ........ قبلو اندی سال 
اى مرآزى شهرهاى آشور هجوم ميبردند تا 
 را نسبت به خاندان  پهلوى، وابستگانش و 
ه همانا سانسور، پيگرد، زندان، وغارت منابع 
التى اجتماعى و وابستگى هاى همه جانبه به 

 غرور وابستگى هايى آه . ا بود، نشان دهند
 را در طى دهه ها جريحه دار و زخمى  آرده  
م آشورمان  پس از گذشت  سالهايى دراز 
د را از مصدق بعنوان چهره اى ملى در اذهان 

  .خوانى مى آردند
ت مردم در گوشه وآنار آشورمان، روزانه و در 

ان بدهان و شبنامه هاى رزات ضد سلطنتى  ده
 و گاها چاپى آه براى آن از ابتدايى ترين 
اى چاپ مخفى استفاده شده بود هرشب با 

  .ز تاريكى شب تگثير و توزيع مى شدند
شايعه رواج داشت واغلب برقهرمانى هاى 
 شكنندگى دستگاه نظامى مخوف ساطنت آه 
سال براستوارى و آهنين بودن آن تاآيد و تبليغ 

بالندگى و فراگيرى خصلت اين .  جهت مييافت
گسترش روزافزون  دامنه اين اعتراضات . ودند

ه  و نويد تغييرات  دمكراتيك و باز پس نشستن 
 دربرابر خواستها ومطالبات مطرح درعرصه 

  .ورمان را مى دادش
ديگر تبليغات عوامفريبانه دستگاه سلطنت 

وابسته به آن براى خانه نشين  نمودن  مردم  
بود و توده هاى عاصى  را به وابستگى  به 
شمالى  آشور و يا  تجزيه طلبى محكوم  و 
ي  شدن تماميت ارضى  آشور را به عنوان بالي

شان مى داد تا  شايد موجب شكاف در صفوف 
 جان برآف و افزودن برعيار تهاجم ارتش و 
سرآوبگر ديگر از قبيل گارد مخصوص سلطنت و 

  .ه تظاهرآنندگان گردد
ى مبارزاتى  مخفى  آه وظايف آنها از طريق 

 محالت و آوچه پس  بروشني قيد شده بود در
اين وظايف شامل چاپ، تكثير و . شكل مى گرفتند

 و وقايع روز و شكستن  سكوت مطبوعات 
طرزساخت  سه راهى، و . سانسور دولتي بودند

 مولوتف بعنوان تجربه اى درمبارزات درون شهرى 
اى احتمالى و ت آموزش براى مقابله با آودت
  .اهرم هاى سرآوب نظامى بود

دمى در سايه شكل ميگرفت و دولت رسمى 
تحريم روزنامه هاى .  امواج خويش محو ميكرد

 براى بيان تنفر مردم از سانسور انديشه  به 
ود جوش  در دستور آار عمومى قرار گرفته بود 

ناپذيرى براى دستيابى  به اعالميه هاى صف 
اين مطالب . شب نامه ها  مشاهده مى شد

ها، دست بدست ميچرخيدند و نشاندهنده 
 و خواست همگانى دستيابى به آزادى 

نيازى آه درطى دهه ها توسط . مطبوعات وانديشه بودند
شاه از آن سرآوب ، پيگرد و سانسور بى رحمانه رژيم 

محروم  شده بودند و در اين روزها به همراه مطالبه آزادى 
زندانيان سياسى، در راس مطالبات عمومى آنان قرار گرفته 

دادگاه علنى ودفاع جانانه خسرو گلسرخى و آرامت . بود
دانشيان از آزادى وعدالت اجتماعى آه چندى  پيشتر 

 اذهان صورت  گرفته بود، برجستگى اين مطالبات را در
  .عمومى دوچندان ميكرد

شكل گيرى هسته هاى مخفى محالت در رشد واعتالى 
مبارزات و ريزش جو وحشت و فضاى پليسى حاآم نقش 

رهبرى سياسى هنوز درهاله اى از ابهام . بسزايى داشت
 و علنى نگاهها از سويى به نقش فعال. قرار گرفته بود

اومت و  معطوف بود و ازجانبى مقبخشى از روحانيون 
مبارزات ديرپاى دانشجويان،  سازمانهاى مخفى چپ  و 

مذهبى  آه / نيروهاى ملى .  مجاهدين  خيره مانده  بود
ازهراس اوج گيرى راديكاليسم و خودبخودى جنبش توده اى 
در مصلحت طلبى و محافظه آارى عميقى فرو رفته  بودند، 
فاقد صالحيت  و مشخصات  الزم  براى هدايت امواج 

  .وشان و راديكال مردم نشان مى دادندخر
خصلت عمومى جنبش آه همانا طرد ديكتاتورى و دستيابى 

 پررنگتر ميشد و به آزادى در همه ابعاد آن بود هر روز
 بعنوان تنها طيف اجتماعى آه وسايل وابزار روحانيون 

فعاليت قانونى را بنابرعلنيت هميشگى وتكيه برباورهاى 
ود در جامعه همواره  در اختيار عقب مانده مذهبى  موج

داشتند و هم چنين به علت دارا بودن تشكيالت  بسيط 
وسراسرى خود هر روزه نقش هدايتى بيشترى درميان 

اين امرمورد حمايت مالى تجار . مردم آوچه و بازار مييافتند
بليغاتى آن از جانب اين آالن بازار قرار ميگرفت ومخارج ت

 حضور متشكل نيروهاى چپ و عدم.  مى گرديدمينطيف تا
 آه استخوانبندى اصلى آنها هنوز در زندانها ترقیم

شدت  .  بسرميبردند، مويد اين حضور سياسى روحانيون بود
سرآوب  سياسى  شاه و دستگاه  مخوفش ساواك از 
جانبى نيروهاى چپ و دمكرات را به اعماق مبارزه مخفى  

مدت نشانده آشانيده، و سپس به قعر زندانهاى طويل ال
بود وازسوى ديگرتحت همين شرايط وبخشا انحرافات خط 
مشى چريكى جدا از توده ها ميان مردم واين طيف جدايى 

ها انداخته بود ومشى چريكى  را به عنوان اصلى ترين  
روش مبارزه سياسى در برابر جنبش روشنفكرى قرار داده 

ديده بود،  در صورتى  آه روحانيون  به واسطه امكانات ع
،علنى و بخشا اهدايى خاندان سلطنت و با بهره گيرى از 
شبكه عظيم مساجد درارتباطى بى واسطه و ارگانيك با 
شهروندان قرار داشته و خطوط سياسى خود را از طريق 

  . مبلغين حراف و حرفه اى خود به ميان آنان ميبردند
جوانان با تاريك شدن شهر به مراآز دولتى و بانك ها هجوم 
آورده وبا پرتاب سنگ وشكستن شيشه ها تنفر وانزجار خود 

بانك ها از اصلى . را از نظم حاآم بنمايش مى گذاشتند
ترين اهداف آنان بودند آه سمبل  و مظهر سرمايه دارى و 

جمعيت خشمگين . بى عدالتى هاى موجود بشمار ميرفتند
هنوز رويارويى با ارگانهاى نظامى و واحد هاى پليس  در 

اطق را  زودرس مي دانستند وآماآان وحشت عمومى از من
نظم .  نيروهاى سرآوب و قهريه رژيم شاه باقى بود

    سلطنتى هميشه آزاديخواهى ، دمكراسى و تحزب را 
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  ......... اندی سال پيش 
هرج ومرج، تجزيه طلبى وآزاديخواهان را مترادف 

اين نظريه اى بود آه برپايه . ردران  توصيف ميك
ستم ديكتاتورى وتك حزبي متكى بود 

اين تفكر، آگاهانه براى . ى درآن جايى نداشت
استتار فساد و تبهكارى دربار و وابستگانش در 
  منابع ملى و دسترنج  آوچك مزدبگيران جامعه 

اميلش در منظر مردم شاه و خانواده هزارف. ت
 غارت،  قلدرى، عياشى و وابستگى به دول 
ى غرب بودند آه تحت شعار بسوى دروازه هاى 
 به آسب  پورسانتهاى آالن ميپرداختند و 

 حسابهاى بانكى  خود در بانك هاى سوييس  
ت خريد تنها باب.  ورهاى غربى  واريز مي آردند

ظامى  وتانك از آلمان غربى به طورى آه سال 
سقوط  خاندان پهلوى افشا شد،  صدها ميليون 
. ساب بانكى شاه  در سوييس واريز  شده بود

حات و قراردادهاى نفتى عرصه تاخت و تاز و 
طى  درچنين  شراي. سرمايه براى اين خانواده بود

كاران و آارگران فصلى و تهيدستان شهرى و 
.  فزوده و پديده پابرهنگان پرشمارتر مي شد

الفات طبقاتى  نه ازتحليل ها بلكه ازعينيات 
ثروت وامكانات  زندگى  در .  شاهده مى شد

د  پايينى از متمولين قرار داشت واآثريت مطلق 
طبقات اجتماعى  شهر و روستا به ورطه سقوط و 

آمبودهاى جدى  در زمينه هاى .  ى غلطيدند
سكن، بهداشت  و تغذيه در امتداد بيكارى  مزمن  
رگ شاه و خانواده اش هر روز بيش از پيش 

بوروآراسى دولتى حد و مرزى نمي .  شدند
  حرف ،ى و پارتى بازى  در ادارات   واررشوه خ

 اقتصادى آه مدت هاى مديد از ثبات نسبى . د
برآت اقتصاد "بليغاتى رژيم محسوب ميشد، به 

و وابستگى هاى مالى  و صنعتى  )  نفت " ( ى 
را به بحرانى همه جانبه، بي ثباتى و تضعيف 

شور و شوق زندگى از ميان .   مي دادت جامعه
ينده رخت  برمي بست  و آنان  را به آارخانجات  

  چيزیصف مزدبگيرانى آه جز نيروى  آارشان
با خودبخودى جنبش اين .   نداشتند مي آاشت

مى " قله سياست"  اجتماعى نگاهش را به 
عليه ديكتاتورى  وبى عدالتى  صف مبارزان 

همبستگى اجتماعى  هرروزه  پر . فزوده ميشد
نتر مى شد وموج ايثار و ازخود گذشتگى عليه 

انگيزه ها شكل ميگرفتند، . اهى آشكارتر ميشد
صحنه مي آمدند و نارضايتى ها در اشكال متنوع 

تحول وعروج به انسانيت وآزادى اميد به . آردند
زد  و شور وانگيزه اقدامات  متهورانه و شجاعانه  
 جوانان، زحمتكشان شهر وروستا وهمچنين 

بى " عدالت اجتماعى  درجامعه . دامن ميزد
يسم ، سوسيال"حكومت عدل على"، "دى 

وآمونيسم معنا مي شدند و پاسخگوى  تمايالت انسانى و 
  . آرمان خواهانه زحمتكشان و روشنفكران مى شدند
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  يا مرگ يا آزادى، يا مرگ يا رهايى
  زندانى سياسى آزاد بايد گردد 

  مى جنگيم ، مى ميريم  ذلت نمى پذيريم 
  ....  نان مسكن آزادى، آار مسكن آزادى و

 اى بودند آه در ميان  مردم ، تمامى شعارهاى اوليه
دانشگاهيان و جوانان بعنوان خواستها و نيازهاى مطرح در 

برديوارهاى شهر جز اصالت يك قيام . جامعه  بيان مى شدند
خواستگاه . وخيزش عمومى عليه استبداد ديده نميشد

جوانان و انقالبيون، دانشگاه وصحنه خيابان ودست تواناى 
ادارات وآارخانجات با اعتصابات آارمندان و آارگران در 

" شاه رگ" گسترده وباهمبستگى ازيكديگر، به بستن 
با گسترش  و راديكاليزه تر .  خاندان سلطنت مشغول بودند

زات مردم ، شكاف در جامعه   ميافتاد و طيف شدن مبار
 خمينى با مشاهده و .  آشكارتر مى شدسياسیبنديهاى 

ت امواج خروشان  مردم  درك شرايط موجود در راستاى هداي
در صحنه قرار گرفت و در اين مسير بر شبكه مساجد و 
تشكيالت روحانيت آه از هزاران مبلغ مذهبى تشكيل مى 

مرآزمبارزات مردمى آه تا آنون  خيابان ها، . شد، تكيه زد
دانشگاه ها، ادارات و آارخانجات بودند بمرور و با حمايت 

غاتى  بين المللى آه هاى همه جانبه دستگاه هاى تبلي
هراس از سوسياليسم  واتحاد جماهير شوروى سابق آنانرا 

واداشته بود و " روحانيت ضد سوسياليست"به هوادارى از
پشتيبانى هاى مالى تجار و سرمايه داران بازار، به 

به مبارزات .  مكانهايى منتقل شدند آه مساجد نام داشتند
ن آه همانا ازادى اصيل مردمى براى دستيابى به اهداف آ

براى همه، آزادى زندانيان سياسى، برداشتن سانسور، 
آزادى مطبوعات، بيان و استقالل آشور بود، با تكيه بر 
ناآگاهى وباورهاى دينى موجود در جامعه، رنگ و بوى 
مذهبى  زده شد و شعار آزادى، استقالل،  جمهورى 

الى شعارى آه در شكم  خود هيو. اسالمى  جايگزين گرديد
  . آدمخوار و بدخيمى بنام واليت فقيه ميپروراند

  

Sooren001@yahoo.de  
  

        
  
  

بيست و
  

مترادف با 
با جنايت آا
اثبات سي
ودگرانديش

سرپوش و 
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مظهرى از
سرمايه دار
تمدن بزرگ
مخفيانه به
وساير آش
تسليحات ن
ها پس از 
مارك  به ح
خريد تسلي
انباشتن  
بر موج  بي
روستايى ا
تضاد و اخت
ملموس م
دست  درص

ه ها و گرو
نيستى  م
آموزش، م
در تمدن بز
عريان مي

شناخت و 
اول را  ميز

عات توموض
تك محصول
جاى خود 
مالى اآثري
جوانان بى آ
روانه و در 
براى فروش
طيف وسيع
افكند و به
اجتماعى ا
رنگتر ونمايا
استبداد ش
جوانان به 
ظهور مى 
جوانه  مي 
را در ميان
روشنفكران
طبقه توحي
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  !نگذاريم بم فراموش شود
    )2 و 1قسمت       ( 

  !رفته گان بم راگرامی بداريم ،زنده گان بم را دريابيم 
  com.amir_l@hotmailری لنگرودی 

  ن خنجر بباره وطن جزضربه ازدولت نداره
   پتو تحويل دادی زتو ميگيره وصد ميشماره 

  هادی خرسندی 

  

شهری زيرآوارو ويرانی وبرآمده ازبغض وگريه .ت
  !ز دست داده اندنسان که عزيزانشان راا

م براه وبا خشم فروخفته در برابر بی توجهی مسئوالن 
مسئوالنی که ضعف و کم کاری . پاسخگو باشند

خشم وقهرخداوند وآزمايش «ن رهبرخامنه ای در
خالصه ميکنندو همچنان بر ماندن در مقام وپست  
 برای خودجيب فشارند تا از اين نمدد پای ميو

خامنه ای در اجتماع بم،آنهم بعد ازچند روزازآن !زند
 بعنوان نماينده خدا بر روی تماميت ارض ايران در ن ،

ز محافظان اطالعاتی ونظامی در نمايشی شال 
عه را دن در درون خرابی های بم ظاهر شدوآن فاج

اين در حاليستکه در .عنوان ميکند»مون الهی
 ساله ای ٢٢در حوالی ارگ بم جوان :لی آمده است 
آقا درمذهب شما هم می گويند زلزله «:ندی می پرسد

يا آزمايش خداوند است؟خبرنگار دستی بر سرجوان 
خداوند .ان تراز اين حرف ها استخداوند مهرب«:گويد

يش نيست،امکان زلزله در بيشتر کشورها وجود 
وانيم خانه ها را مقاوم بسازيم،درست بسازيم،به فکر 

قتی تلفات اساسی در يک حادثه طبيعی زياد ميشود در 
م يا می گوييم ی آن را به قهر و خشم خدا نسبت ميدهي

 ٨٢ دی ١٧روزنامه شرق ،چهارشنبه (».ه بوده است
  )١٠٩،شماره ٢٠٠۴ه 

همين روزها . بر روی کمربند زمين لرزه قرار دارد 
 بارآن شمارش ٣١تا حال _ن لرزه های پی درپی 

های بين مسجد  شمال خوزستان در مناطق روستا

سليمان و ايذه و باغ ملک ،خساراتی به مردم وارد آورده ونگرانی 
مردم مناطق جنوب،با آنچه .ساکنين آن مناطق را برانگيخته است 

در بم واطرافش اتفاق افتاده و شاهدش بودند،بانگرانی حاضر 
روستاييان محروم از !نيستند شبها به درون خانه های خود روند

خود را در برابر زمين لرزه و تکان های ناشی از هرطريقی وحشت 
  !!آن به اشکال مختلفی بروز ميدهند

درحاليکه «: به دنبال اين موج نگرانی ها روزنامه ها خبر داده اند 
باتوزيع .جمعيت هالل احمر شهرستان مسجد سليمان اعالم کرده اند

ه چادر شهروندان مسجد سليمانی را خارج خانه هايشان اسکان داد
شهروندان اظهار ميدارند،پس از توزيع تعداد محدودی .است 

چادرازسوی اين جمعيت به مردم،اعالم شده که با ارائه شناسنامه و 
 هزار تومان بايد تا رسيدن چادر های ٢٠ثبت نام و پرداخت مبلغ 

کشوری که با دريافت ) روزنامه شرق(» ...جديد صبر کنند
هزار چادراهدائی از )٢٠٠٠(دو
هزارچادراهدائی از ايتاليا و )١۴٠٠٠(يکاوچهاردهآمر

عدد چادر اهدائی از سوئيس با وسائل گرمايی )۶٠٠(شيشصد
امروزدرب انبارهای چادرهای ارسالی جهان ) روزنامه شرق(

بشری بر روی مردمش بسته شده است ،بمی های از زير آوار در 
 است چادر های خارجی بد ست ما نرسيده«:آمده فغان بر ميدارند 

،مردم در برابر چنين »داروهای آمريکايی ها نرسيده است «،»!
بيدادی از همه بد تر شاهد ناممکن ساختن توزيع عادالنه اجناس و 
  !کاالهای بشکل برابر به دست از زير آوار جان بدر بردگان هستند

 بار ديگر حاکميت جعل و جنون به مجاری خودی و غيرخودی  
رژيم ازطريق عوامل . ست کردن مردم دست يازيده ا

خود،ابتداءمردم را شناسايی ميکند و در همين تقسيم حداقل های 
ممکن در درجه اول خانواده شهدا،جانبازان،پاسداران و بسيجی ها 

يعنی خوديهای جان بدر بدر برده از زير آوار را زيرپوشش قرار 
يد به با! ميدهد و برای غير خوديها نيز محلی از اعراب قائل نيستند 

اين بيرحمی ها پايان داد و مردم مصيبت ديده را از نگاه ابتر 
ايدئولوژيک موردپشتيبانی وحمايت قرار نداد ،بايد به اين شيوه جدا 
سازيهای جان آدمی درامرآذوقه رسانی اعتراض کرد وآن را بگوش 

نبايد بگذاريم بم فراموش شود،باری بم نبايد .جهان مترقی رساند
  !! فراموش شود

  
  =  بخش دوم =                    

  
  براوو، ملت بی دولت ما براوو،خلق صاحب همت ما

   گلوی شيخ آب خوش مبيناد ازين همبستگی در ملت ما 
  هادی خرسندی : رباعی از 

  
دربرابرچنين فاجعه عظيم انسانی هر مقام و . اينجا بم است  

تگری جهت مجرايی برای دخال. مرجع،نهادی برای خودکار ميکند
آنهااجازه ورود .ياری و سازمان دهی فعال مردمی و مستقل نيست 

به شهر را ندارند،همه مجبورند پشت دروازه شهر برای اذن ورود 
بسياری از ! از مقام سردار قاليباف دهها ساعت کسب اجازه نمايند

  در صورت اجازه مسئوالن « :شهر وندان تهرانی اظهار داشتند
  
 

           
             

ياد از دست  
 اميرجواه 

  
اگر ازآسمو-
هزارش گر 
: رباعی از 

  
 اينجا بم اس 

هزاران هزار ا
 مردمی چش 

که اکنون بايد 
خودرا همچو
»امتحان الهی
های دولتی خ
گشادتری بدو

ت خونيمصيب
ميان انبوهی ا
فلسطينی برگر

امتحان و آز«
مطبوعات داخ
از خبرنگار هل
خشم و قهر و
می کشدو می 
قاتل آفريده ها

اگر ما نت.دارد
مردم باشيم،و
نهايت کم توان
تقدير اين گون

 ژانوي٧برابر 
 کشور ايران 

بعد از بم ،زمي
در_شده است 

mailto:amir_l@hotmail.com
mailto:amir_l@hotmail.com
mailto:amir_l@hotmail.com
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بم " نگذاريم   ! فراموش شود "

سائل نقليه خود شخصا کمکهای مردمی را به 
در گزارشی قيد » !اجازه ای که هرگز داده نشد.رند

ازاولين ساعات رسيدن خبر فاجعه مردم با حرکتی « 
سيل کمکها از شهر ها . به ياری زلزله زدگان شتافتند

مردم چه به . زديک وسراسرجهان سرازير شددور ون
د وچه از طريق سازمان ها و تشکل های مردمی برای 

امامسئوالن تنها کمکهای نقدی .ی اعالم آمادگی کردند 
يرفتند ومانع ورود تشکل های مردمی وافراد،حتی 

ه سازمان ها اين درحالی بود ک.ورد نيازبه منطقه شدند
لتی در همان يکی ودو روزاول نشان دادند تاچه درجه 
حران ناتوان،ناکارآمد،ناهماهنگ ودچار سوء مديريت 

شورای هماهنگی تشکل های مردمی _شی از گزارش 
(  

گروه «:ميدهد گزارش)ايلنا(خبرگزاری کار 
 نيروی ٧۴٧ن وخبرنگاران حاضر در هواپيمايی 

جمهوری اسالمی ايران نسبت به تاخيرپروازی اين 
آنان می «:اين خبر گزاری درادامه مينويسد».ضند

منظور آنان . طاليی امداد و کمک را از دست داديم
ست که عت نخست کمک رسانی به زلزله زدگانی ا

» روريخته خانه ها هنوز جان مصدومان رانگرفته بود
ما فوق به ما « :ش يکی از افسران کادر هوايی ميگويد

به ) نيروی کمکی انسانی(ست پتو ببريم ولی انسان
) Red Ball(در کابين خلبان گفته ميشود که هواپيما  

اده پرواز بوده اما به هنگام پرواز نقص فنی نی آم
جای تاسف است ... « :باز در همين زمينه آمده است  

ز مبارزان جوان و کوشندگان سياسی و آزاديخواهان 
 برخورداری از کمک های هم ميهنان داخلی وخارج از 

»  گردانده شده انده ها متوقف وبه سوی شهرستان باز
در ) ٨٢ دی ٧_ بط عمومی جبهه دمکراتيک ايران

دی بم،فرو کارآمدی مسئولين در آن شرايط ،تراژا
رستان شهر که ميبايست بعنوان پايگاه اورژانسی در 
.  رسانی به مردم آسيب ديده عمل کند در هم می ريزند

« :حمد اسماعيل اکبری معاون سالمت وزارت بهداشت 
 در صد ۵٠يروی بهداشتی زير آوار کشته شده اند و 

 در صد ٩۵.  عزادار بودن ،نمی توانستند کار کنند
 بيمارستان ٣ مرکز درمانی شهری و روستايی و ٢٣،

اين چيزی نيست جز » !ه صورت کامل تخريب شده اند
صالح آن چنانی و کارسازی غير فنی بساز و بفروش 

ترل دولت که تلفات جانی و مالی غير قابل جبرانی 
بجا گذاشت ،اين در حاليستکه ،محسن غفوری 

س پژوهش های بين المللی زلزله شناسی و مهندسی 
 ٧ از شهر های پرخطر با حداکثرزلزلهشهر بم 

ش بينی شده بود،تا آنجا که حتی خسارات انسانی 
 دی ١٢خبر گزاری ايسنا (». نيز بر آورده شده بود

بر گزاری از قول ستاريان ،کارشناس مسکن و عضو 
تا زمانی که ساخت و ساز در کشور « :انشگاه ميگويد

هد صفويه صورت گيرد واز برنامه ای مدون تبعيت 

نمی کند وتا وقتی نظارت دولت در اين بخش قوی و موثر 
نشود،هيچ چيز مانع رخداد فاجعه به دنبال بليه طبيعی نخواهد 

  )٨٢ دی ١٢ايسنا (».بود
امور بيمارستانی و مراکز : ولی طنز تلخ ماجرای بم اين استکه 

ستا در هم ريخته ميشود،اما مسجد و گلدسته آن آموزشی شهر و رو
اين نشان ميدهد که .وبخشی از ساختمان زندان بم باقی مانده است 

در مملکت ما ظاهرا پی ستون مسجد را آنچنان محکم ميسازند تا با 
خشم و غضب «عدم تخريب آن درپای چنان منار محکمی جان مايه

 فروش نيز ارزانی را حتی به دکان داران دين» ،آزمايش الهی 
زندان ها ،جدا از غل و زنجير،تخت شکنجه و ! ندارند

شالق،دربهای آهنين،ديوارهای قطور و نفوذ ناپذير با پی ستون 
هان مهندسی ساخته ميشود تا يارای ايستادگی در برابر زمين لرزه 

اينهمه ازمولفه های حکومت . ريشتر را هم داشته باشد ۶باالی 
ديکتاتوری های خود کامه است که بيمارستانها های ايدئولوژيک و 

بايد بر سر بيمارانش فرو بريزند و ايمنی در ساختمان زندان جان 
پناه به بند کشيدگان زندانی باشد تا همچنان آنان را در بند نگاه 

دارند و اين ماجرا در نزد زندانيان عادی و سياسی که کس و 
د ،برای رژيم ،خود به کارخود را در اين فاجعه از دست داده ان

در برابرچنين مشکالت و دلنگرانی ! مشکلی بزرگ تبديل شده است 
  ! های ، نبايد بگذاريم بم فراموش شود، باری بم نبايد فراموش شود

  
 

 

  با ما ارتباط بگيريد          
  

  سر دبير تک برگی 
                                net.k@rahekargar.arash      

   
    روابط عمومی سازمان

                                    netr.public@rahekarga  
   

 49 -40 -6777819                    تلفن عمومي سازمان 
   

  33-1-43455804     شماره فاکس سازمان                    
  

   آدرس سايت راه کارگر      
                                      net.rahekargar.www        

  
   آدرس سايت اتحاد چپ کارگری 

                                   com.etehadchap.www  
  

   آدرس سايت راديو برابری
                  net.radiobarabari.www  

  
  . آدرس صندوق پستی سازمان 

 -Paris cedex  12  France 75563- 50195 BP  
 اد:ى
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دريافتی تظاهرات کارگران شهرستان بابک  در 
ه و  کارگر کشت7ن به خون کشيده شد وحدود 

اين حادثه پس از آن رخ . ها نفر مجروح شده اند
نکاران مجتمع ذوب مس خاتون آباد با اختتام 
دست به تسويه حساب با کارگران زده و آنها را 

کارگران در اعتراض به اخراج و عدم استخدام . ند
حصن و اعتصاب ابتدا در محل مجتمع اقدام به ت

پس ازبی توجهی مسئوالن در روزهای بعد به 
رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی . اقدام نمودند

واسته های کارگران با انتقال نيروهای گارد ويژه 
 کارگران پرداخته و تا کنون چندين کشته و 

 حکومت نظامی ای گذاشته است  و  شهربه حالت
عدم تحرک سريع رژيم در امداد رسانی به . ت

و بازماندگان زلزله بم، در کنار واکنش برق آسای 
رکوب خونين کارگران حق طلب و مبارز، يک بار 
هره ضد انسانی جمهوری اسالمی را، بی ردا و 

ه و  معرض قضاوت افکار عمومی قرار داد
حاکمه سران اين رژيم، بجرم جنايت بر عليه 

  .برجسته تر نموده است
، ضمن محکوم ) راه کارگر(رگران انقالبی ايران 

ت اين  رژيم و اعالم همبستگی با کارگران ايران،  
گران ميخواهد که با حمايت از مبارزات کارگران 

آباد در استان کرمان، با دفاع از حق کار ، حق  
ضمين امنيت شغلی همه کارگران و مزدبگيران، 
خراج و محکوميت جنايت رژيم ، کارگران مس 
را ياری رسانند و با هماهنگی و اتحاد در امر 
کانات سرنگونی اين رژيم ضد کارگری را ، بيش 

  .هم نمايند

  )راه کارگر ( ی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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يزد  به گزارش سايت اخبار روز گروهی از فرهنگيان شهر
هفته ستگيری هفت تن از همكاران خود  در اعتراض به د

بنا بر . رورش يزد گرد آمدندپ  در برابر اداره آموزش وگذشته
 برخی گزارش ها، بعد از سه روز اعتصاب ممعلمان برای

گرفتن حقوق عقب مانده شان، قرار بود يك گردهمائی بزرگ 
برگزار شود ولی به دستگيری  در اداره آموزش و پرورش يزد

 به گزارش. برخی فعاالن و مديران اين اعتراض ها انجاميد
 و چگونگی پرداخت به ميزانگيان و فردا اعتراض فرهنرادي

پنج سال به نتيجه مشخصی  حقوق شان بدون آنكه در اين
 از زمزمه های درونی و گله ها و گاه نامه. برسد، آشكار شد

های رسمی به مسئوالن رده باالی آموزش و پرورش شروع، 
آشيده شد و آم آم از  و به اعتصاب و تحصن و تظاهرات

سال گذشته تعداد زيادی از اين . مطالبات حقوقی فراتر رفت
به . به شكل گزينش مديران مدرسه نيز اعتراض آردند معلمان

اين اعتراض ها برای  نظر می رسد آه اآنون دوباره شروع
يك فرهنگی در اين باره به . آمی و عقب افتادن دستمزدهاست

اصل قضييه رفع تبعيض است و مطالبات : راديو گفت اين
می آنند، امكان زندگی  آه در واقع پرداختحقه، با اين حقوق 

 آمده اند هفت نفر از آقايان را گرفته اند از: وی افزود. نيست
، يك تحصنی بوده در سه شنبه هفته )معلمان(دفتر آانون 

به علت اينكه به يك شكلی در  گذشته و در واقع اعضای آانون
شته گذ فشار بودند، خود افراد تصميم گرفتند آه سه شنبه روز

اين فرهنگی . يك تجمع داشته باشند در اداره فرهنگ استان
متعددی آانون نوشته هم به آقای صدوقی  نامه های: افزود

. داشته اند نوشته شده و هم به استانداري، و جلسات متعددی
آقای استاندار جزو آانون شدند افتخاری و قول هم داده اند آه 

اين .  تا حاال نشدهولی. اين مسائل حل بشوند به يك شكلی
سال است آه  بدهی های معلمان چند: فرهنگی همچنين گفت

ب افتادگی حقوق هم زندگی را پرداخت نشده و اين عق
  و هم پرداخت آن برای دولت سخت معلمان دشوار آردهبربرا

  .شده است 
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طبق اخبار 
استان کرما
بيش از ده
داد که پيما
پروژه خود 
بيکار ساخت
دائمی خود 
نمودند که 
بستن جاده 
در مقابل خ
به سرکوب
مجروح برج
درآمده اس
مصدومين 
رژيم در س
ديگر دو چ
پوشش در
ضرورت م
بشريت را، 
 سازمان کا
نمودن جناي
از همه کار
مس خاتون
اعتصاب، ت
ممنوعيت ا

خاتون آباد 
مبارزات، ام

فرااز پيش 
  

کميته مرکز
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            ر گزارش رسمی فرستاده ویژه
  يدهمان ملل در امور آزادی عق

   ایران جمهوری اسالمین در
                                                          

گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت آزادى بيان و عقيده در جمهورى اسالمى 
  تا دهم نوامبر گذشته آميسيون حقوق بشر سازمان ملل از چهارم٢٠٠٢ل مصوبه سال 

   . آرده بود 
ر جريان اين سفر با مقامات دولت و شهروندان عادى ايران و سازمان هاى غير دولتى 

قوق بشر در ايران ديدار آرد و پس از مطالعه گزارش هاى سازمان ملل تحليلى از اوضاع 
 صفحه اى به آميسيون حقوق بشر شوراى اجتماعى و اقتصادى  گزارش بيست و پنج

  .ارائه داد
ر گزارش خود، بسيارى از محدوديت هائى آه در ايران بر آزادى عقيده و بيان اعمال مى شود را با مفاد آنوانسيون حقوق سياسى و 

اوال از حد مورد قبول آنوانسيون فراتر مى رود و ثانيا به قدرى مبهم و "اعمال مى شود ير دانسته و مى نويسد ضوابطى آه در ايران 
  ." هاى قضائى بى طرفانه است آه هر قاضى مى تواند به سليقه خودش آنها را تعبير آند

بازدارنده اى در برابر تحقق آزادى عقيده و بيان  به خصوص از عملكرد دادگاه هاى انقالب در محاآمه جرائم عقيدتى به عنوان نيروى 
  .ند

 تنوع برداشت ها حتی در ميان روحانيون در مورد اصول اسالمى، به خصوص در زمينه هاى مربوط به آزادى بيان ابراز نگرانى مى آند 
ول اسالمى مورد استناد دادگاه قرار می گيرد را تبيين و به دقت تشريح جمهورى اسالمى مى خواهد آه به فوريت، آنچه به عنوان اص

شگر ويژه در مورد وضعيت آزادى بيان در ايران اينست آه در طى سال هاى اخير بستن مطبوعات و دستگيرى و محاآمه آسانى آه 
اى بى تناسب با جرائم، وضعيت حقوق بشر در ايران را وخيم تر آرده و با ايجاد خالفى در ايران آرده اند همراه با اعمال مجازات ه

  . ت در ميان روزنامه نگاران، روشنفكران، دانشجويان، سياستمداران و مردم عادى به خود سانسورى انجاميده است
  . يدتى را آزاد آند توصيه آرده است آه جمهورى اسالمى تمام زندانيان مطبوعاتى و عق

گفته است عليرغم " زندانيان عقيدتى"ضمن قدردانى از مساعدت هاى مقامات دولت جمهورى اسالمى درتدارك مالقات هاى او با 
  . اى قبلى، اعضاى شوراى نگهبان و مقامات راديو تلويزيون جمهورى اسالمى حاضر به مالقات با او نشده اند

هرستى از زندانيانى آه با آنها ديدار آرده نوشته است آه به او اجازه مالقات با عباس عبدى داده نشده و در مورد سرنوشت احمد 
  روز پس از مالقات با نماينده ويژه و پيش از انقضاى مرخصى اش از زندان مجددا دستگير و به محل نامعلومى برده شده ابراز نگرانى

 
حوه دستگيرى و برخورد با زهرا آاظمى، نظارت هاى ادارات سانسور و شوراى عالى هنر بر توليد آثار هنرى و تضييع جمعى حق 

و بيان خوانده براى بهائيان ايران را نيز از موارد مهم تخلف جمهورى اسالمى از آنوانسيون هاى بين المللى مربوط به آزادى عقيده 

 سازمان ملل با ياد آورى اين آه محدوديت آزادى بيان، فقط برای حفظ حيثيت افراد ديگر مجاز است، از جمهورى اسالمى خواسته 
  .همكارى اهل فن براى تدوين ضوابط قضائى الزم در جهت تصحيح تخلفاتى آه به آنها اشاره آرده اقدام آند

  شهرستان بافت " اسفنديه" معدن ان آارگراعتراضی 
   در مقابل استانداری کرمان         

عدم پرداخت حقوق و مزاياى : شرح زير است مشكالت آارگران به, ش ايلنا در آرمان
 77م غير نقدى از سال پاداش ساليانه، عدم پرداخت اقال  ماه، عدم پرداخت عيدى و8ت 

فقدان , قطع برق منازل سازمانى به مدت يك ماه, دفاتر بيمه درمانى صدور و يا تمديد
توقيف برخى ماشين آالت شرآت توسط بخش اجرايى دادگسترى شهرستان بافت به  ار و

طال و  ر سفره نداريم و زنان ماما حتى نان خالى د: اين آارگران مىگويند. ى شرآت
مجبوريم با قرض : ميگويند آنان. اند تا شكم آنان را سير آنيم  را براى فروش به ما داده

هاى ما، براى حل مشكالت، طى ارتباطاتى   گيرى  پى  خود را بگذرانيم و از سوى ديگر نيز
 دارى و اداره آار آرمان  استان,  در مجلس شوراى اسالمى بافتنماينده  ,صنايع و معادن

آه وزير صنايع و معادن    با توجه به اين: اين آارگران ميگويند.است  چ نتيجه عملي نداشته
متاسفانه تاآنون است، اما   تسهيالت و فروش مناسب محصوالت خبر داده  در زمان تصدى مديران قبلى اين معدن، از پرداخت

   .است  چنان معطل مانده  مطالبات آارگران هم آه  اداره برق و دارايي آرمان پرداخت نشده، ضمن آن, شرآت به ادارات تامين اجتماعى 
انتشا
 ساز
 و بيا

         
  

آمبئى ليگابو 
ايران، به دنبا
به ايران سفر
آقای ليگابو د
فعال براى ح
ايران را در يك
سازمان ملل 
آقاى ليگابو د
اجتماعى مغا
فاقد شاخص
گزارشگر ويژه
صحبت مى آ
آقاى ليگابو از
و از مقامات 

  .آنند
نظر آلى گزار
ابراز عقيده م
رعب و وحش
گزارشگر ويژه

آقاى ليگابو 
پيش بينى ه

ارائه فوى با 
باطبى آه يك
 . آرده است
آقاى ليگابو ن

آزادى عقيده 
  . است

گزارشگر ويژه
است آه با 

  
  

تجمع    
          

  
بنا بر گزار 

ماهيانه به مد
تاآنون، عدم 
لوازم ايمني آ

ها  بدهى دليل
جواهر خود 
آردن امورات
آه با وزارت 

ايم، هي  داشته
چندى پيش و

هاى اين  بدهى
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