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بامداد به وقت اروپای غربی، رفيق آلبرت سهرابيان در 
  .آلمان زندگی را به درود گفت

تا آلبرت که مدتها بود با سرطان دست و پنجه نرم می کرد، 
آخرين روزهای زندگی، با ديدار کنندگانش به قدری با 
روحيه و قبراق روبرو می شد و بجای ناله و شکايت از 
بيماری، از مسائل کارگری و ضرورت کمک به ارتقاء 
جنبش کارگری صحبت می کرد که در گذشت منتظره او را 

  .غافلگيرانه و باور نکردنی نموده است
، فقط سازمان کارگران انقالبی با در گذشت آلبرت سهرابيان

نيست که يکی از اعضای کميته مرکزی ) راه کارگر(ايران 
و يکی از همسنگران معتقد و خستگی ناپذير  خود را از 
دست می دهد؛ بلکه جنبش کارگری است که از وجود يکی 
از رهبران کمونيست برخاسته از درون طبقه کارگر، يکی 

ش سنديکايی، ويکی از از فعاالن برجسته و قديمی جنب
پرتجربه ترين و آکاه ترين کارگرانی محروم می شود که در 

 سال مبارزه صنفی و سياسی کارگری، پخته و 64طی 
  . آبديده شده بود

نه مشقات زندان ؛ نه سختی های بی حساب دوران تبعيد 
در غربت؛ و نه سرانجام نزديک شدن مرگ، نتوانستند ذره 

به خود رهانی کارگران و در تالش ای در باور استوار وی 
آلبرت سهرابيان تا آخرين . او در اين راه خلل ايجاد کنند

لحظه زندگی خود در تعهد و پيوند به جنبش انقالبی 
او در پبکار طبقاتی کارگران جهان زنده . کارگری زيست 

  !خواهد ماند
اين ضايعه سنگين و جبران ناشدنی را به همسر گرامی و 

انواده عزيز آلبرت ؛ به همه راه کارگری ها؛ فرزندان و خ
به همه ياران و همرزمان آلبرت؛ و به طبقه کارگر ايران 

  . تسليت می گوئيم
  

  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
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بيان از برنامه مراسم خاکسپاری و بزرگداشت آلبرت سهرا* 
سوی خانواده ، دوستان و همرزمان آلبرت متعاقبا به اطالع 

 .خواهد رسيد

   

  
 
  تبليغ   وحزب جمهوريخواه امريکا  

  !!  " دمکراسی"    
                 جمشيد پدرام                             

  
همانطور که انتظار ميرفت نامزدی جان کری از حزب 

زحزب جمهوریخواه امریکا برای جرج دبليو بوش  ا دمکرات و
جان کری . اعالم شد پست ریاست جمهوری رسما

آمادگی  من جان کری ام و: " جمله  باسالم نظامی و
جوانی  احساس سرباز . اعالم ميکنم رای خدمت برا خود
منطقه ای پا به    m16سل مسل  بادرک ميکنم که  را

در آنجا برایش که تشخيص دوست از دشمن ميگذارد 
  مشکل است ، بنابراین 

  2بقيه در صفحه                                              
   ---------------------------------------------------------------  

  ريم شهربم وياری به آسيب ديدگاننگذا   
  !  فراموش شود    

  امير جواهری لنگرودی                           
                 com.amirjavaheri@yahoo  

  
  : يادداشت  -

برای ما که در « : پيشتر در سلسله مقاالت مربوط به بم ياد آور شدم 
اين سوی جهان و در برابر کليت اين نظام ضد انسانی قد بر افراشته ايم 

قل کاری و از دستگيری و زندان و شکنجه و شالق و اعدام رهائيم ، حدا
در کارزاری انسانی و همه جانبه و : که می توانيم ، بکنيم اين استکه 

در سطحی سراسری و با ايجاد ستاد ها و کميته ها و انجمن های محلی 
برای همصدايی با مردم بم بر !) نگذاريم بم فراموش شود: ( با عنوان 

در زبان آوريم که اين همه کمکها به کجا سرازير شده و چه کسانی 
 مقابل مردم پاسخگو هستند ؟

 3                                                           بقيه در صفحه 

 

اعالم همبستگي کارگران ايران
خودرو با فراخوان گرامي داشت ياد

 5 صفحه             پيمان رضي لو

 67مراسم يادمان جانباختگان تابستان 
ر شهرهای پاريس ، لندن ، ونکوور د

      6 ص    ليفرنيای شمالی ا ک و ، آخن
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را  سخنرانی خود" شروع نخواهم کرد جنگی را بنابر این هرکز
 از شرکتش درجنگ ویتنام نشان دادن فيلم کوتاهی کرد و با آغاز

معروف امریکایی استيون اسپيل  برگ برایش  سازکه  فيلم
ميهن پرستی داهييانه خود را  سویی سعی کرد ساخته بود از

کمک درراه :" گفتن اینکه سوی دیگر با از و! ! به اثبات برساند
نميتواند  ندارد یا برای فرزندان خود است وهرکس پول دارو

 سعی کرد" راه است اعتباربانکی خودرابپردازد کمک برایش در
 او.نشان دهد اقشار ضعيف جامعه را طبقات و ی خود  ازطرفدار

 ميخواهد اعتمادو:"همچنين در خصوص وجهه بين المللی گفت 
  "به کاخ سفيد بياورد را باور

بوش براساس   جرج دبليو2000فراموش نکرده ایم که درسال 
ميخواهم احترام :" شعار نيکا لوینسکی باوم ماجرای کلينتون  با

 را تبليغات انتخاباتی خود" انم عزت رابه کاخ سفيد بازگرد و
اما این هفته باشعارهای ناسيوناليستی ؛ ميهن . شروع کرد

پرستی ریاکارانه وتبليغ دفاع از دمکراسی درجهان بخصوص 
محتوای ریاکارانه  این شعارها . درخاورميانه به ميدان آمد

هرروزکه ازخواب برميخيزم به این فکرميکنم : " درجمالتی چون
ازامریکادفاع " یا " توانيم بهتر ازکشورمان دفاع کنيمکه چگونه مي

  .کامال مشهود بود." خواهم کرد، هزینه آن هرچه ميخواهد باشد
بوش دراین کارزار انتخاباتی چند امتياز ازکری بيشتر داشت که 

قاطعيت درگفتاربخصوص _1.تامل برآنها خالی ازفایده نيست
." " تری شده استجهان جای امن " مثال. دررابطه باتروریسم

وباتکرار ." اگربامن موافق هم نباشيد ميدانيد موضعم چيست
برخالف موضع متزلزل ." باتروریسم مبارزه خواهم کرد:" جمله 

" جان کری که یکبارحمله به عراق رارد کرد وبار دیگر باجمله 
حتی اگر هم ميدانستم عراق سالح کشتارجمعی ندارد ازجنگ 

آنراپذیرفت، ."صدام موافقت ميکردمعراق برای رهایی از شر
 بسيج مدافعين -2.سعی کرد  قاطعيت خود را نشان دهد

آلبرت سرشناسی چون جوليانی  شهردار سابق نيویورک، 
جيل  ، همه مهم تر از استاندار کاليفرنيا وشوایتسينگر 
  .دمکرات در پشتيبانی ازخود ميلرسناتور
 سخنگوی اصلی کلينتون بود وحاال ازهمان 1992 ميلردرسال

متزلزلترین  ضعيف ترین و" دفاع کردو جان کری راکرسی ازبوش 
وقيحانه به کری  وسوم شيوه حمله لمپنی و. معرفی کرد" چهره 

که در توهين ومسخره  کردن تجلی می  ودیگر مخالفين خود
 ميلياردی کری  78مثال دیک جنی درحمله به بودجه نظامی .یافت
ت، کری هيچ نمی فهمد که جهان چه تغييراتی کرده اس:" گفت

که امنيت ملی چه معنی ميدهد ، که اولين وظيفه یک ریيس 
  ."جمهور حمایت از ارتش وکمک به آن است

با این امتيازات بوش توانست شانزده درصدی که ازکری در 
بااین همه هنوز هم . نظرخواهی ها عقب مانده بود را جبران کند

 پنجاه  وهشت درصد مردم امریکاحمله به عراق رااشتباه بزرگ
  .ارزیابی ميکنند

طی چهارسا ل  قول داد بوش قول داده بود و آنچه کری گفت و
گذشته به جزسرنگونی صدام هيچ یک رانه توانست در عمل 

ریچاردریوز، نویسنده معروف امریکایی  .متحقق سازد
 قطبی کردن - 1:" دستآوردهای بوش را اینطور خالصه کرده است

 افزایش -3.وپایی خود دورکردن امریکا ازمتحدین ار- 2.جامعه
.  ادامه جنگ بی برنده-4.سرسام آورکسری موازنه بودجه کشور

بنيادگرایان مذهبی در پست های حساس   وگماردن-5

بوی دمکراسی رانميتوان بر تابلوهای تبليغاتی  .دادگستری
مردمی که برای تظاهرات صلح آميز به نيویورک آمده .نقاشی کرد

ترین روزنامه ها تعدادشان بيش بودند وطيق گزارش محافظه کار
از چهارصد هزار نفر برآوردشده بودباید آنرا تجربه کنند،مثال آنجاکه 

به بهانه واهی بند آوردن پياده روبيش ازهزاروپاصد نفرآنها  پليس
رادستگير ميکند، یا آنجا که بوش قوانين داخلی وبين المللی 

رتش طوری پا ميگذارد، آنجا که سرکوب وشکنجه رادر ا رازیر
ریب عراق در بوغزندان ا و که فضاحتش درگوانتانامو نادیده ميگيرد

همه وسایل ارتباط جمعی علی رغم دیکتاتوری وسانسور حاکم 
  .برآنها افشا ميشود

بنابراین درپس همه جارجنجالهای تبليغاتی و دمکراسی خواهی 
کاذب اگرنيک نگریسته شود سروکله گلد واتریسم نمایان 

لد واتردرزمان خودبه صعود محافظه کاری در حزب سناتورگ.ميشود
سياست  درونمایه این محافظه کاری.جمهوری خواهان کمک کرد

قهرآميزخارجی بامحتوای ناسيوناليستی  خشن و خارجی
ودراقتصاددر پایين آوردن ماليات ها بنفع سرمایه داران بزرگ 

  .باوضع قوانين ساده تجلی پيداميکند
ياست است که امروزه درعصر جهانی بوش خادم راستين این س

شدن درخدمت نوليبراليسم و در اشغا ل نظا می ، مداخله بی 
پرده در امورداخلی کشورها، راه اندازی کودتاهای نظامی پی 
درپی در کشورهای جهان وپيش گيری از گسترش دمکراسی 

  .تبلورمی یابد
جان کری هم علی رغم پاره ای اختالفات برنامه ای 

آنجا که .خواهان مجبوراست همان سياست رادنبال کندباجمهوری
دوبرابرکردن نيروی ویژه در مبارزه : "  از کری در برنامه خود

." باتروریسم یا پی ریزی چهل هزارنيروی فعا ل بيشتربرای ارتش 
صحبت ميکند ویاآنجایی که برای جذب رای دهندگان سنتی 

خواهم ادعا کنم مانند آبراهام لينکلن نمی :" ومذهبی می گوید
." که خدا باماست بلکه خاضعانه دعا ميکنم که ماباخداباشيم

وهمچون جمهوریخواهان هميشه سخنرانی های خود راباجمله 
سياست  پایان ميدهد پيروی از " خداامریکاراحفظ کند:" 
  .پوشش گلدواتریسم جدیدرابنمایش ميگذارد وليبراليسم درئن

اهای تبليغاتی ودر راهپيمایی مردم درخيابان ها وبه دور ازغوغ
به  را های خود البته حرفهای دیگری دارندوهرروزه نارضایی خود

شکل های گوناگون نشان ميدهند واین آن جایی است که هنوز 
مبارزات .حرف آخرزده نشده  وتعادل الزم بوجودنيامده است

ضدجهانی شدن وجنبشهای اجتماعی سرآغازراه یابی به این 
اما تا آن روزحکومت در امریکا بين این دوحزب .ستموازنه قدرت ا

ماهيتا ضد مردمی وضد دمکراسی واقعی سياسی واقتصادی 
دست به دست خواهد شد، تجربه ایکه درانتخابات گذشته سی 

این  پنج در صدمردم بی اعتناازکنارش گذشتند چراکه در
  دمکراسی پارلمانی به تجربه دریافته اندکه  تحقق هيچ یک

  .تهایشان ممکن نيستخواس  ا ز

                    
سيون نعظيم مردم امريکا بر عليه کنواای از تظاهرات صحنه  * 

در بوش جورج حزب جمهوريخواه و سياستهای حنگ طلبانه 
  !نيويورک 
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   .....نگذاريم شهربم و  

  

 
 

بايد همه جا اين نظام بد انديش را به زير کشيد و حکومت 
نگذاريم بم : مقاله ( » !را بر حکومت گران دشوار نمود

فراموش شود ، ياد از دست رفتگان بم را گرامی بداريم ، 
 برابر ١٣٨٣هشت  ارديب٢۴پنجشنبه ! زندگان بم را دريابيم 

   )٢٠٠۴ مه ١٣
 باری امروز نيز اين پرسش اساسی به قوت خود  -

  :باقی استکه 
 کدام نهاد ، چه کس و کسانی از سران رژيم  -

اسالمی به زلزله زده گان بم در مقابل درد و رنج آنها و 
دلنگرانی مردم ايران و جهان در قبال آسيب ديده گان بم 

  !پاسخگو خواهند بود؟
اهها و هفته های اخير نشان داد که مردم  حوادث م -

ماه از آن حادثه ) ٩(زلزله زده بم بعد از گذ شت نه 
دلخراش ، هنوز همان وضعيت اسفبا ر را سپری می کنند 

  ! و درب به همان پاشنه می چرخد
از يک سو بی تفا وتی ، چپا ول و ربودن کمکهای  -

نقدی و جنسی ارسالی مردم ، بی نقشه گی در 
خانه سازی ها ی دولتی وعدم رويکرد آسيب سياست 

ديدگان به آن خانه ها ، همچنان در هاله ای از ابهام جای 
دارد و از سوی ديگر بيماری ، کمبود درمان و دارو بيداد 

گروه های اعزامی « :  در گزارشی آمده است ٠می کند
از سوی دانشگاه علوم پزشکی ايران و شهيدپزشکی و 

وز در تالشند ولی بمی ها از عفونت  ماه هن۴ پس از ٠٠٠
چشم ها ، اسهال عفونی ، فراگير شدن شپش و گال 

 ميليون ٢٠« يا »  می نالند و البته که حق هم دارند ٠٠٠و
تن زباله و نخاله باقيمانده از ويرانه ها در سه کيلومتری 
شهر بم قرار می گيرد در حاليکه قرار بود اين نخاله ها 

ريخته شود و هيچکس نمی داند که  کيلومتری شهر ٢٠در
( » چرا اين نخاله ها اينقدر به شهر نزديک گشته است 
 ٢١عذرا فراهانی ، روزنامه وقايع اتفاقيه ، دوشنبه 

 ماه پيش از اين به ۴و اين درحاليستکه  ) ٨٣ارديبهشت 
گزارش خبرنگار سرويس اجتماعی ايلنا طی گزارشی از 

ن حفاظت از محيط قول رضا انجمن شعاع رئيس سازما
 ميليون تن ١۵کارشناسان از « : زيست کرمان نوشت 

 ميليون تن نخاله از ۵نخاله ساختمان در شهرستان بم و 
 بخش قابل توجهی ٠٠شهرستان بروات را تخمين زده اند 

از اين نخاله ها از جنس آجر ، آهک و آهن بوده و قابل 
ان وجود بازيافت است ولی دستگاه ها ی مورد نظر در اير

ندارد و برای رسيدن به اين منظور ميتوان از همکاريهای 
« : در ادامه خبر آمده است » بين المللی بهره مند شد

 تا به حال يک شرکت ايتاليايی برای تفکيک نخاله ٠٠٠
های ساختمانی اعالم همکاری کرده است و پيگيری 
های الزم از سوی دفتر امور بين المللی سازمان حفاظت 

 بهمن ٢٩شنبه ( » محيط زيست در حال انجام است از 
  ) ، خبرگزاری ايلنا ١٣٨٢

 در کنار اين وضعيت اسفبار ، فقر مفرط مردم ، بی  -
سياستی مقامات ، بلبشويی و بی سامانی در ارائه يک 
گزارش همه جانبه به مردم ، دادخواهی مظلوميت مردم 

 در ٠مصيبت ديده را بيش از هر چيز بر جسته می سازد 
برابر همه افتضاحات موجود ، هيچ چيز عوض نمی شود و 
صدای اعتراض مردم آ ن سامان را گوش شنوايی بر نمی 

عجيب نيست وقتی نا بسامانی اوضاع چنين ! تابد 
سنگين می شود ، کوچکترين جرقه ای می تواند ، زمينه 

 بطوريکه تهديد ٠مشتعل شدن صحنه را فراهم آورد 
تن از مجلسيان استيضاح کننده را به  ۶١آشکار وزيری ، 

بی عملی وا می دارد و پای سپاه را به عنوان دزد سر 
 ٠گردنه به ميان می کشد ولی آب از آب تکان نمی خورد 

 سايت امروز در ٠در اين زمينه وقتی دعوا اوج می گيرد 
وزير راه و _ احمدخرم « :  گزارش می کند ١٣٨٣تير ماه 
 و ميل کمک های بين المللی قصد داشت حيف_ ترابری 

 او در اين زمينه مدارک ٠به زلزله زدگان بم را فاش کند 
مستندی دارد که نشان می دهد ، کمک های بين 
المللی پس از ورود در فرودگاه ها به جای ارسال به بم به 

منتقل شده و به جای چادر ) سپاه ( يک ارگان نظامی 
انات اوليه زندگی ، های آمريکايی و اروپايی مجهز به امک

چادر های کهنه و انباری را برای زلزله زدگان ارسال کرده 
 ضمن اينکه بسياری از اين کمک ها از بازار سياه ٠اند 

 ٨٣ تير ٢۵سايت امروز ، پنجشنبه ( » سر درآورده است 
با اين تهديد وزير راه ، همه چيز با بحث های کريدوری ) 

از قيد استيضاح مجلس نشينان با پشتک وارو زدن 
صرفنظر می کنند تا بيش از اين گند قضيه در نيايد و زمان 
کافی برای فرو کش کردن و بسته بندی نمودن کل 
ماجرای دزدی ها پيدا کنند تا بار ديگر سر مردم بم بی 

  ! کاله بماند
تنها از همين روست که از آن تاريخ تا به امروز ، جدا  -

شی ديگری دراين باره در ، گزار) سايت امروز (از نوشته 
سطح مطبوعات بازتاب پيدا نکرده است ، وزير راه و 

توطئه سکوت را بر هرچه حرف زدن ) احمد خرم ( ترابری 
   ٠ترجيح داده است 

       ماه بعد مردم بم ، ديگر بار وارد صحنه شدند و  -
ماجرای تدارک دادگاهی با حضور خانواده شاکی ها و 

 ١١شهر بم و کرمان در شعبه جمعی از مسئوالن وقت 
 در اين زمينه ٠دادگاه عمومی کرمان بر گزار می شود 
محمد رنجبر « : خبر گزاری رسمی رژيم گزارش کردند 

وکيل شاکيان در پی وقوع زلزله بم و تلفات جانی اين 
افراد ، جمعی از خانواده های بازمانده ضمن طرح 

 و ميل دادخواست حقوقی عليه ارگانهای مسئول و حيف
کمک هايی اهدايی از سوی مردم خير ، خواستار 
پاسخگويی آنها شدند که در جلسه دادگاه اين پرونده بار 
اول به دليل عدم ابالغ به موقع احکام به مسئوالن ،بر 

با ) ٨٣ مرداد ١۵پنجشنبه ( گزار نشد و جلسه دوم امروز 
 تن از مسئوالن از جمله شهردار و ١۴حضور حدود 

 صبح در ٩ بم و استاندار کرمان راس ساعت فرماندار
خبرگزاری ايسنا ، پنجشنبه ( » کرمان برگزار خواهد شد 

جدا از اين خبر ، نتايج ) ٢٠٠۴ اوت ۵ برابر ٨٣ مرداد ١۵
اين دادگاه اساسا در سطح ديگرمطبوعات بازتاب نداشت 

   ٠و مردم بم نيز از چند و چون کار تا اين لحظه بی خبرند 
 در بم نيز رودررويی مسئوالن ٨٣ريور ماه ماجرای شه -

 باز هم به ٠رژيم با مقامات محلی را به نمايش گذاشت 
« از اجراء برنامه های «  ): ٨٣ شهريور ١٠( گزارش ايسنا 

با دخالت فرماندار بم جلوگيری شد » جشن زندگی مردم 
موضوع اصلی کار هم از اينجا شروع شد که دولت در » 

 ايف خود ، جشن برنامه محصول مقابل بی عملی وظ
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  .....نگذاريم شهربم           
  
 
خرما که بعد از انقالب به مانند يک آئين نمايشی در آمده  -

امسال بر گزاری اين « :  خبر گزاری ايسنا می نويسد ٠است 
جشن به دستور خاتمی و انتصاب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به عنوان دبير کلی اين جشن اعالم شده بود و طبق اعالم 

فرهنگی ، هنری ،  برنامه متنوع ٢٠٠برنامه ، قرار بود بيش از 
ورزشی با حضور هنرمندان و ورزشکاران به نام کشور توسط 
بخش خصوصی و شرکت های مستقر در منطقه اقتصادی ارگ 

 ، ٨٣ شهريور ١٠سه شنبه ( » !٠٠٠جديد بم بر گزار شود 
بدين ترتيب حضور و مقاومت مردم و در صحنه ) خبرگزاری ايسنا 

ا نمايش دولتی در برابر بودن آنان وسيله شده که بتوانند ب
مصيبت و آسيب فاجعه به مخالفت بر خيزند و فرماندار را نيز به 
عقب نشينی از فرمان دولت که تنها قصد اجراء بالماسکه دولتی 
و تقويت بخش خصوصی و شرکای اقتصادی اش را در منطقه 
ارگ جديد در دستور کارش داشت ، در هم بريزد تا به اجراء در 

 . نيايد
ر برابر اين نا بسامانی اوضاع ، عمق ادعای دولتمردان رژيم  د

اسالمی در مقابل ياری رسانی به مردم آسيب ديده بم را می 
 درخبر ٠توان تا حدی از اين مصوبه دولت خاتمی دريافت کرد 

 ٢٧/٢/٨٣بر اساس مصوبه هيات وزيران در تاريخ « : آمده است 
ای امور اقتصادی و  به وزارتخانه ه٢٠۶٧٢ت/٨٨٠١به شماره 

دارايی ، امور خارجه ، سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و 
 مصوب وزيران در بودجه ٠نهاد رياست جمهوری ابالغ شده است 

 ميليارد ريال در ٣٨۵ کل کشور اعتباری به مبلغ ١٣٨٣سال 
اختيار ستاد مشارکت و بازسازی افغانستان قرار می گيرد تا 

  . ستان هزينه شودبرای بازسازی افغان
را ) خزانه داری کل کشور (  هيات وزيران اقتصادی و دارايی  -

موظف کرده است که مطابق تصميم ستاد ياد شده، اعتبار 
تعيين شده را با در خواست ذيحسابی در اختيار دستگاه اجرايی 

 تصميمات ای ستادبه امضاء معاون اول رئيس ٠مربوطه قرار دهد 
حميد « : در ادامه خبر آمده است » شد جمهوری ابالغ خواهد 

رضا شرکاء رياست سازمان مديريت برنامه ريزی کشور و معاون 
 در ۶/٣/٨٣ مورخ ٣٠۶٧۵/١٠١رئيس جمهور ، طی نامه شماره 
 ٩/٢/٨٣مورخ ٣٠۵٢۶ت /٣٢٩١اجرای مفاد تصويبنامه شماره 

 ميليارد ريال اعتبار از محل منابع مجوز ٣٣۶هييت وزيران مبلغ 
مصوبه (  قانون تنظيم بخشی از مقرارت مالی دولت ١٠ه ماد

جهت تحقق کامل عمليات اسکان موقت ، گرده افشانی ) ١٣٨٠
نخيالت ، بهداشت و درمان ، تامين آب شرب سالم و بهداشتی ، 
تامين برق ، ساماندهی کامل زنان و کودکان بی سرپرست و 

ی و معلولين ، نيازهای کسبه جزء و ساير نيازهای صرور
اضطراری ناظر بر مديريت بحران ناشی از زلزله بم در اختيار 
استانداری کرمان قرار داد تا به تصميم کار گروهی مرکب از وزارت 
کشور ، سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و استانداری کرمان 

بر گرفته از ( »  پس از مبادله موافقتنامه هزينه شود ٠٠٠، 
رين دقتی در ارقام ياد شده يعنی کمک با کمت) سايت بم فردا 

 ٣٣۶ ميليارد ريالی به با ز سا زی افغانستان و مبلغ ٣٨۵مبلغ 
ميليارد ريال به با زسا زی بم آنهم در حوزه های گوناگونی ، 

رهبران دينی می گيرد که » مستضعف پناهی « نشان از ادعای 
کوس دزدی و ارتشاء ، چپاول و سرکيسه کردن مردم در جای 
  . جای کشور از جانب خود و آقا زادهايشان بر سر زبان هاست

     کمک بالعوض و سيستماتيک دولتمردان اسالمی ايران به 
که يک _ حزب اهللا لنبان و گروه هايی از نوع حماس و افغانستان 

لباس عافيت پوشی _ نمونه آنرا در اين مقاله مستندا آوردم 
ست که اگر از مملکت برای دو فردای ، سردمداران نظامی ا

 . تارانده شدند ، محلی برای زيست خود بيابند
  به فراموشی سپردن مردم آسيب ديده بم و باال کشيدن کمک 
های بيدريغ جنسی و نقدی مردم ايران و دولتها و نهاد ها ی 
مستقل از سراسر جهان ، امروز پرسش و دادخواست بازمانده 

دارد که بمانند وظيفه انسانی در گان زلزله بم را با خود به دنبال 
اين سوی جهان به دوش ما سنگينی ميکند تا آنرا از طريق 
دولتها و مجامع جهانی و نهاد های مستقل مردمی دنبال کنيم 

٠   
 امروز در آستانه سالگرد اين زلزله فاجعه بار می توان گفت  -

ما از اين واقعه تلخل آموختيم که ضعف مديريت و ناهماهنگی : 

 اداره امور ، آنهم در برابر يک سانحه طبيعی به مانند يک در
  . بحران بزرگ و کمر شکن بروزمی نمايد

برای کشوری که مردمش بر روی گسل زلزله زندگی  -
ميکنند و تجربه پشت سر گذاشتن چندين و چند زمين لرزه از 

را  ) ٠٠٠اردبيل و _ رودبار و منجيل _ طبس _ بوئين زهرا ( نوع 
ذاشته ، ناهماهنگی و عدم اطالع رسانی صحيح ، پشت سر گ

دزدی و ارتشاء ، چپاول و غارت مردم خانه خراب ، به عافتی بدل 
شده که همگان را به حيرت واداشته است و اين درحاليستکه 

که در حق مردم از زير آوار رها شده : فاتحانه ندا سر می دهند 
يش باز گردند شق القمر کرده اند تا مردم به زندگی عادی خو

ولی شواهدموجود نشان می دهد که همه دروغی بيش 
  !نيست

 جا دارد که در اين سوی جهان ، نياز مندی های مردم بم 
و دادخواست آنان را با مراجعه به نهاد های مستقل 
مردمی و سازمانهای جهانی و با فشار به دولت اسالمی 
 ، ايران از طريق دفاتر نمايندگی هايش در سطح دنيا

 درد مظلوميت آسيب ديدگان بم را با ٠همچنان پی گيريم 
مردم آن صدای بلند و متحدانه بر زبان رانيم و داد خواهی 

  !سامان را پی گيريم 
  
  

  
  
  
  
  

   *با ما ارتباط بگيريد   *
  

  هفته نامه سر دبير 
                                

net.k@rahekargar.arash        
   

    روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
   

    تلفن عمومي سازمان
   

               6777819- 40- 49    
   

    شماره فاکس سازمان 
  

     43455804-1-33  
     

  سايت راديو برابری 
  

     net.radiobarabari.www  
  

  سايت راه کارگر   
  

              net.rahekargar.www       
 

  سايت اتحاد چپ کارگری
                              

com.etehadchap.www    
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     اعالم همبستگي کارگران ايران خودرو با 

 فراخوان گرامي داشت ياد پيمان رضي لو  
 

ژ پژو ما کارگران دوستان و همکاران گرامي شاغل در خط مونتا
قسمتهاي ديگر ايران خودرو ضمن اعالم همبستگي با شما روز 

 آذر  نه تنها  ياد پيمان عزيز بلکه ياد همه همکاران 27يکشنبه 
عزيز که در طول يک سال گذشته جان خود را به خاطر شرايط 
غير انساني حاکم بر کاراز دست داده اند  گرامي خواهيم داشت 

ز مان حيسن صادق زاده خانميري و فريدون ياد همکاران عزي
  در 83 شهريور 22گلستاني  کارگران پيمانکار تکنيکان که در 

. حادثه اتاق رنگ جان خود را از دست دادند يادشان گرامي باد 
ياد اميد اوالدي کارگر سالن پرس که در  بيست  بهمن سال 

رامي گذشته در اثر فشار کار جان خود را از دست داد يادش گ
ياد همکار عزيز مان وحيد اميني که به دليل امنيت نداشتن . باد

اتوبوسهاي از رده خارج در تصادف جان باختند يادش گرامي 
ياد همکار عزيزمان ياسر يوسفي کارگر مجموعه پرسي . باد

در سر کار به علت فشار کار جان باختند ) همگام(ايران خودرو 
ان سيد حسين قاسمي کارگر يادش گرامي باد ياد همکار عزيزم

  به علت عدم باز 83  اردبهشت سال 10خط تعميرات پرس که 
نشستگي  که در اثر قانون من در آوردي سازمان اجتماعي 
خودکشي کردند يادش گرامي باد ياد همکار عزيز مان حسين 
مويدي کار گر سالن قالب جيکس که به علت عدم باز نشستگي 

ردند يادش گرامي باد و ياد همکار   اردبهشت سکته قلبي ک15
عزيز مان محمود محمودي که در اثر حادثه جان باختند ياد شان 

 .گرامي باد
ما از همه کارگران ايران به خصوص تمام سازمانهاي هوادار 
کار گران مي خواهيم همدوش کارگران پژو ياد اين عزيزان را که 

سط پيمانکاران و در ناامنيني محيط کار در اثر کار بيش از حد تو
ديگر عوامل جان باخته اند گرامي بداريم و يک بار ديگر 
اعتراض خودمان را  قرار دادهاي موقت به کار هاي پيمانکاري 
و عليه سازمان تامين اجتماعي عليه وزارت کار و عليه سازمان 

  .گسترش بر آوريم
 

    جمعي از کارگران ايران خودرو         
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نامه سرگشاده مريم اصغرپور،همسربرهان 

  :ديوارگر،ازفعالين کارگری
  ! دهيد ياری را ما                

 
ها، سنديکاهای کارگری، مدافعين اتحاديه 

 ! حقوق انسان و مردم آزاديخواه جهان
 
  

 ! دوستان
 

 شرکت در  زيادی از کارگران در شهر سقز بخاطرجمع
مراسم اول مه، روز جهانی کارگر از طرف نيروهای 

 نفر به اسامی ٧انتظامی دستگير شدند، که به غير از 
برهان ديوارگر، جالل حسينی، محمود صالحی، هادی 

پور و يکی از شرکت تنومند، هادی خودکام و محمد عبدی
دستگيری . کنندگان به نام محسن حکيم بقيه آزاد شدند

رف مأموران جمهوری اسالمی با مخالفت شديد آنها از ط
شما کارگران و مردم آزايخواه در داخل و سراسر جهان 

و در اعتراض به دستگيری اين کارگران صدها . مواجه شد
اتحاديه، و سنديکای کارگری در سراسر جهان، و مردم 
آزاديخواه در داخل با ارسال طومارهای اعتراضی به 

خواهان آزادی فوری و بیمسئوالن جمهوری اسالمی 
 روز اين کارگران ١٢بعد از . قيد و شرط اين کارگران شدند

 . های سنگين از زندان آزاد شدندبا وثيقه
 

ای اما چند روز پيش اين کارگران از طرف دادسرا احضاريه
اند مبنی بر اينکه از تاريخ اول مهر ماه به را دريافت کرده

ری و يا هواداری از جريانات دادگاه مراجعه تا به جرم همکا
له سياسی، حزب کمونيست کارگری ايران و کومه

اين در حالی است که قبال جرم اين افراد . محاکمه شوند
برگزاری مراسم روز جهانی کارگر بدون مجوز و شرکت در 

حاال جمهوری . مراسم غيرقانونی به ما اعالم کرده بودند
کارگران به خواهد با منتسب کردن اين اسالمی می

 . احزاب سياسی، احکام سنگين در مورد آنها صادر کند
 

گناه اين کارگران تنها شرکت در مراسم روز ! دوستان
هر . اندجهانی کارگر است، جرمی ديگر را مرتکب نشده

چند شرکت در مراسم روز جهانی کارگر از نظر مسئوالن 
بعنوان يک زن آزاديخواه و همسر . شودجرم محسوب می

طلب که گناهی جز رهان ديوارگر، کارگر مبارز و برابریب
اش و ديگر کارگران ندارد میدفاع از حق خود و خانواده
دريغ خود ما را ياری دهيد تا خود، خواهم با حمايتهای بی

همسر و فرزندانمان قربانی اعمال ضدکارگری مسئوالن 
قيد و شرط کارگران شرکت کننده در آزادی بی. نشويم

سم اول ماه مه سقز در گرو حمايتهای متحدانه شما مرا
به . کارگران و آزاديخواهان از ما و همسرانمان ميباشد

ياری ما بشتابيد که چشم براه حمايتهای شما 
 ! همسرنوشتان هستيم

 
  
 

، يکی از  برهان ديوارگرمريم اصغرپور همسر
  فعالين کارگری 
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 شمال کليفرنيا * 
  

 در زندانهاي سياسي ايران به 67ل عام سال يادبود قربانيان قت
 روايت شاهدان عيني  

 در خلوت روشن با تو گريسته ام 
 براي خاطر زنده گان 

 در گورستان تاريك با تو خوانده ام، 
 زيباترين سرودها را 

 زيرا آه مردگان اين سال، 
  )شاملو(عاشق ترين زندگان بودند 

 
 منيره برادران -
 )، خاطرات زندان" قت سادهحقي"نويسنده آتاب (

  جنايت عليه بشريت67آشتار 
 ليال آاظمي پويا  -

 را به آارزاري 67يادمان فاجعه قتل عام زندانيان سياسي سال 
 عليه شكنجه و اعدام تبديل آنيم 

 نمايش اساليد و دو فيلم آوتاه در همين رابطه   -
 به همراه آواز شيرين مهربد   -

  بعدازظهر 6: 30ت  سپتامبر، ساع18: زمان
  آاميونيتي سنتر شهر آمپل : مكان

  
   * 67گروه برگزارآنندگان بزرگداشت قربانيان آشتار *  
   -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ---  
 

 پاريس * 
  

  - 67مراسم يادمان آشتار زندانيان سياسى در تابستان 
 . ……………شانزده سال گذشت           

 " دوست ، اى 
 اى برادر، 

 اى همخون ، 
 وقتى به ما رسيدى، 

  . "تاريخ قتل عام گلها را بنويس
   )غ فرخزاد فرو                                                (  

 هموطنان آزاده ؛ 
انجمن دفاع از زندانيان سياسى و عقيدتی در ايران به مناسبت 

ندانيان سياسى در شانزدهمين سالگرد آشتار وحشيانه ز
 .  مراسمم يادمانى را تدارك ديده است ٦٧تابستان 

ما از همه شما دعوت می کنيم تا با حضورتان به اين جان 
باختگان ادای احترام کرده و اجازه ندهيم تا روی اين جنايت 

 . هولناک عليه بشريت غبار فراموشی بنشيند 
 : برنامه 

 گزارش ساالنه انجمن ، 
 سخنرانى ، 

 ميز گرد در باره جنايات رژيم جمهورى اسالمى عليه بشريت 
 نمايش فيلم و برنامه هنرى 

ما در اعالميه ديگر جزئيات برنامه را به اطالع شما هم ميهنان 
 . آزاده خواهيم رساند

  سپتامبر ساعت هفت و سى دقيقه ١٨شنبه : زمان 
    -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ------ -- --  

 لندن * 
تظاهرات در مرآز شهر لندن بمناسبت شانزدهمين سالگرد قتل 

   .هزاران زندانى سياسى بدست حكومت جمهورى اسالمى عام
 

  مقيم لندن ،در روز شنبه ايرانيان آزادهجمعی از فعالين چپ و 
منشانه حكومت  براى افشاى آليه جنايات دد  سپتامبر ، 11

مى بويژه آشتار دسته جمعى اسالسرمايه داری جمهورى
 در مقابل بانك ملى سابق 1367هزاران زندانى سياسى در سال
گرد هم  High Street Kensingtonايران روبروى ايستگاه راه آهن

 . آمده  و اقدام به برپایی یک تظاهرات ایستاده نمودند 
 !جمهورى اسالمى با هر جناح ودسته سرنگون بايد گردد 

 !همت توده ها آزاد بايد گردد زندانى سياسى به 
  
 آميته برگزارى تظاهرات، بمناسبت شانزدهمين سالگرد * 

  * لندن – آشتار زندانيان سياسى ايران
  - -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- -- --- -- --  
  

 ونکوور* 
  
 ! = یاد یاران یاد باد  =                    
  

زندانيان سياسی ایران بمناسبت شانزدهمين سالگرد قتل عام 
 گرد هم ميآئيم تا یاد عزیز تمامی جانباختگان راه 67در تابستان 

اسالمی ، بخاک و  سال حکمرانی رژیم 25آزادی که در طول 
  . گرامی داریم خون کشيده شدند را

مراسم شامل خاطره ، سخنرانی ، شعر ، نمایشگاه عکس و 
  . بود طرح و نيز اجرای موسيقی اصيل ایرانی خواهد

  : سخنرانان ميهمان عبارتند از 
مسئول سازمان عفو بين الملل " ( دان رایت " آقای  -1

  ) -  کانادا -در  استان  بریتيش کلمبيا  
نویسنده و مادر یکی از ( خانم مهرانگيز جهانشاهی  -2

 ) جانباختگان 
 ) عضو کانون نویسنده گان ( آقای علی نگهبان  -3
 )شاعر ( آقای سيامک نجفی  -4
 )عضو کانون نویسنده گان ( م فریده خردمند خان -5
 )فعال سياسی ( ی صفار ساعد  اآق -6
 

   بعد از ظهر 5 سپتامبر ، از ساعت 26یکشنبه : زمان 
  ونکوور شمالی ،  دلبروک سنتر : مکان 

  یک شاخه گل یا عکسی از جانباختگان : ورودیه = 
  

   )-اداکان(  ونکوور –کميته برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان 
  -- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- -- --- -- --  

  آخن *  
  

 ، مراسمی 67به مناسبت شانزدهمين سالگرد  فاجعه تابستا 
  .در شهر آخن آلمان برگزار ميشود 

  :مراسم  شامل 
زندانی سياسی سابق و نویسنده " ( فریبا ثابت " سخنرانی  -

  ) کتاب یادهای زندان 
، برداشتی آزاد از نوشته نسيم خاکسار " از زیر خاک " ش نمای -

   رضا جعفری  از، کاری
  ) تنبک و گيتار " ( عباس مشایخ " موسيقی  -
  . خواهد بود .....   و شعر  -

   سپتامبر  ، ساعت شش و نيم عصر 25شنبه : زمان 
  :  برگزار کننده 

  ن  آخ–            کانون حمایت از زندانيان سياسی ایران 
  
 

           

 67مراسم يادمان جانباختگان تابستان 
ر شهرهای پاريس ، لندن ، ونکوور، د

      )نيای شمالی  کاليفر( کمپل  و آخن
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